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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska
2. Definicje
1. Za Wykonawcę uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana „u.p.z.p.”
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z późn. zm.) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana „Prawo budowlane”.
3. Tryb udzielania zamówienia
Przetarg nieograniczony.
4. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane przy realizacji projektu „Termy
Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” w Jeleniej Górze. Zamówienie obejmuje
budowę zespołu basenowo-rekreacyjnego z wykorzystaniem leczniczych wód termalnych,
zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem sąsiedztwa Parku Zdrojowego oraz wykonanie
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Działanie
6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika
Zamówień CPV:
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
Dodatkowe przedmioty:
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45450000-6 Roboty wykończeniowe
5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50 % wartości
zamówienia podstawowego, którego zakres będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia
Zakończenie umowy do 30 listopada 2011 r.
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
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b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
Wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednego zamówienia, którego wartość wynosiła minimum 30 mln PLN,
3
polegającego na wybudowaniu obiektu o kubaturze minimum 25 tys. m z zespołem basenów
2
(wewnętrznych i zewnętrznych) o powierzchni lustra wody min 450 m , z nieckami stalowymi,
w którego zakres wchodziły równieŜ roboty związane z wykonaniem infrastruktury
i zagospodarowania terenu (w tym: drogi dojazdowe).
W celu wykazania spełnienia powyŜszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW,
z podaniem ich przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty
potwierdzające w sposób jednoznaczny, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia, tj.:
wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby:
− Osoba do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) – branŜa budowlana posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) – zwane dalej
„Rozporządzeniem” lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów; wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia
w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz być członkiem
właściwej izby samorządu zawodowego; naleŜy wykazać, Ŝe osoba ta kierowała budową
polegającą na realizacji obiektu budowlanego o wartości minimum 30 mln PLN i kubaturze
3
minimum 25 tys. m .
− Osoba do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót instalacyjnych) – branŜa
instalacyjna – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o których mowa w ustawie Prawo
budowlane oraz Rozporządzeniu lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5 lat
doświadczenia w sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz być
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; naleŜy wykazać, Ŝe osoba ta kierowała
pracami polegającymi na budowie obiektu z zespołem basenów o powierzchni lustra wody min
2
450 m ,
− Osoba do kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót elektrycznych – branŜa
elektryczna – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności elektrycznej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu
lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia w sprawowaniu
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz być członkiem właściwej izby
samorządu zawodowego.
Na potwierdzenie spełniania powyŜszych warunków Wykonawcy są zobowiązani przedstawić:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem
nr 4 do IDW
2) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 do IDW
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JeŜeli wskazane wyŜej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyły
w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wymagane będzie od tych osób uznanie ich
kwalifikacji zawodowych. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych odbywa się
na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Ponadto, mając
na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego (art. 12 pkt 7 w zw. z art. 12 a
Prawa budowlanego), od osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie wymagany
będzie wpis na listę członków właściwej polskiej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez te izbę.
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia, tj.:
−

posiadać zdolność kredytową lub posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niŜ
3.500.000,00 PLN (słownie PLN: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100).

Na potwierdzenie spełniania powyŜszego warunku Wykonawcy są zobowiązani:
dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunku, o którym mowa a art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.,
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
u.p.z.p., Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o której mowa powyŜej dotyczącej tych
podmiotów.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wymagana będzie polisa zgodnie
z wzorem zawartym w SIWZ – część III Opis przedmiotu zamówienia
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9, ppkt. 4 niniejszej IDW
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana
będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączna sytuacja
ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć ten lub ci z Wykonawców,
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 u.p.z.p. Wykonawcy przedłoŜą
następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia zawarty w załączniku nr 2 do
niniejszej IDW,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 u.p.z.p.,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
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d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p., mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie zgodnie z treścią
§ 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U nr 226, poz. 1817).
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym podpunkcie składa dokumenty zgodnie z § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U nr 226, poz. 1817).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty
wymienione w ppkt. 4 powinien złoŜyć kaŜdy z tych Wykonawców.
6. Wykonawca (Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia), na podstawie art. 44
u.p.z.p., wraz z ofertą złoŜy (złoŜą) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
wzór oświadczenia zawarty w załączniku nr 2 do IDW.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów
według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
powyŜszych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną pod warunkiem, Ŝe pismo zostało równieŜ
niezwłocznie wysłane drogą pocztową. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane faksem lub drogą elektroniczną uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Wykonawcę pisemnie.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Rzepa, tel. 75 75 46 390, faks 75 75 46 204, e-mail: arzepa@jeleniagora.pl
13. Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
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2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie
internetowej, na której udostępniona będzie niniejsza SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której
udostępniona będzie niniejsza SIWZ.
5. Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach.
6. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona będzie
niniejsza SIWZ.
14. Wadium
1. Informacje ogólne:
KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 400.000,00
PLN (słownie PLN: czterysta tysięcy 00/00).
2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank Millennium S.A. nr konta 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 z dopiskiem w tytule wpłaty:
„Wadium: Termy Cieplickie – Budowa obiektu”.
Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach naleŜy złoŜyć w kasie
Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium, tj. kopię polecenia przelewu bankowego lub kopię dokumentu złoŜonego w kasie
z potwierdzeniem przyjęcia przez kasjera naleŜy złoŜyć w odrębnej kopercie, najpóźniej przed sesją
otwarcia ofert, w miejscu wskazanym dla złoŜenia oferty lub dostarczyć Przewodniczącemu Komisji
Przetargowej.
5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach określonych w art. 46 u.p.z.p.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno spełniać następujące wymagania:
winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze Ŝądanie, musi być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert.

16. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
17. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe.
a) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
b) Ofertę naleŜy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
c) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). JeŜeli z dokumentu(ów)
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określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika,
iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
d) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. JeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo
wystawione przez osoby do tego upowaŜnione.
e) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW
formie.
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po
stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
2. Forma oferty.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w
języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
b) Oferta powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
c) PoŜądane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały ponumerowane. Strony te powinny
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Strony zawierające
informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
d) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
e) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast pełnomocnictwo,
o którym mowa w pkt. 17 ppkt. 1 lit. d niniejszej IDW – w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, którymi Wykonawca posługuje się dla wykazania
spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej IDW powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być
potwierdzona przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
f) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW;
b) Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót);
c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
IDW;
e) Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
IDW wraz z dokumentami potwierdzajączmi w sposób jednoznaczny ich naleŜyte wykonywanie;
f) Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW;
g) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
IDW;
h) Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej;
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i)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego;
j) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW;
k) PoŜądane: Spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazując na to, jakie są to
informacje, z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 3 u.p.z.p.
18. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w:
Urzędzie Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29,
pok. 53, 58-500 Jelenia Góra, Polska,
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

23 lipca 2010

do godz.

09:00

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska
Oferta na zadanie pn.: „Termy Cieplickie – Budowa obiektu”.
Nie otwierać przed: dniem 23 lipca 2010, godz. 10:00
Uwaga: miejsce złoŜenia ofert nie jest toŜsame z adresem w opisie koperty (paczki).
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
19. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29,
pokój nr 32, 58-500 Jelenia Góra, Polska
w dniu

23 lipca 2010

o godz.

10:00

20. Opis sposobu obliczenia ceny
Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyraŜona w PLN. Cena
musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
21. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium CENA – 100%.
3. Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
• Max (C)
Ci

gdzie:
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Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" (badana) za kryterium "Cena";
Cmin
najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie moŜe otrzymać oferta za kryterium "Cena" - 100.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta
uzyska najwyŜszą ilość punktów.
5. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały
złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty,
do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane
w złoŜonych ofertach.
22. Tryb oceny ofert
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona (art. 87 ust. 2 u.p.z.p.).
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścia niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŜeniem treści
art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŜenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p.
c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogacych
mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
u.p.z.p., niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem.
23. Zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 u.p.z.p., po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w ppkt. 1, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
24. Informacje dotyczące umowy
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią
inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie toŜsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
e) podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w niniejszej SIWZ.
Wzór umowy stanowi Część II niniejszej SIWZ.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, dostarczy
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kawalifikacje osób, które bądą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, oraz posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnienień
i przynalezność do właściwych izb samorządu zawodowego.
Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – wymagania
dotyczące zabezpieczenia zostały opisane w pkt. 25 niniejszej IDW. Zabezpieczenie naleŜytego
wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art.
94 ust. 3 u.p.z.p.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem
powyŜszego zakazu podlega uniewaŜnieniu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa wyŜej Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego
z tytułu wykonania części umowy.

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej
w ofercie.
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
naleŜytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiajacy nie wyraŜa zgody na na wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
w formach przewidzianych w art.148 ust. 2 u.p.z.p.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr konta 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681
z dopiskiem w tytule wpłaty: „Zabezpieczenie umowy: „Termy Cieplickie – Budowa obiektu”.
Zabezpieczenie winno być wniesione w PLN.
6. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy
7. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w innej niŜ pieniądz formie (gwarancja,
poręczenie) powinno spełniać następujace wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i
płatne na pierwsze Ŝądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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8. Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczajacego
naleŜyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeŜenia do jego treści
lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeŜeń. Wykonawca winien wnieść dokument
w terminie umoŜliwiajacym Zamawiajacemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeŜeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwaŜane
będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeŜeń.
9. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 u.p.z.p.
11. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w ciągu 30. dni od dnia wykonania zamówienia
tj. wystawienia Protokołu odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego robót
za naleŜycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niŜ w 15. dniu po
zakończeniu okresu rękojmi.
26. UniewaŜnienie postępowania
1. Informacje ogólne.
Zamawiajacy uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeŜeli zajdą przesłanki
określone w art. 93 ust.1 u.p.z.p.
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielnie zamówienia z przyczyn leŜących po stronie
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
27. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
a) Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., jeŜeli mają
lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy (u.p.z.p) przysługują środki
ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.
b) Środkami ochrony prawnej są:
− Odwołanie – art. 180 u.p.z.p i następne,
− Skarga do sądu – art. 198a u.p.z.p i następne.
2. Odwołanie.
a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.
b) Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami u.p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu
28. Podwykonawstwo
Wykonawca wskaŜe w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
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29. Wykaz załączników do IDW
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

1

Oznaczenie
załącznika
Załącznik nr 1

2

Załącznik nr 2

3
4
5

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

L.p.

Nazwa załącznika
Wzór Formularza Oferty.
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.
Wzór wykazu wykonanych robót.
Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.
Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zadanie -

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – Budowa obiektu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.341-32/2010

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niŜej podpisany(i) oświadczam(y), Ŝe:
a. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej modyfikacji,
c. wartość ryczałtowa (netto) mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi
......................... PLN (słownie: ...........................................................................................................)
plus naleŜny podatek VAT w wysokości ................... PLN, (stawka VAT 22 %),
co stanowi łącznie cenę.................. PLN (słownie: ................................................................. ),
w tym wartość remontu drogi dojazdowej wynosi:
......................... PLN (słownie: ...........................................................................................................)
plus naleŜny podatek VAT w wysokości ................... PLN, (stawka VAT 22 %),
co stanowi łącznie cenę.................. PLN (słownie: ................................................................. )
d.
e.
f.
g.

termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie ze SIWZ – pkt. 8 IDW.
niniejsza oferta jest waŜna przez 60 dni, od dnia upływu terminu składania ofert,
akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w części II SIWZ,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ – pkt. 25 IDW,
h. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
1
o udzielenie zamówienia] ,
i.
nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
j. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2007: Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), [Ŝadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /

1

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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wskazane poniŜej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
2
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyraŜone cyfrą)
od
do

1
2
k.

Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Podpis(y):

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upowaŜnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upowaŜnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
Pieczęć(cie)
i data
Wykonawcy(ów)

1
2

2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Zadanie -

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – Budowa obiektu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.341-32/2010

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), śE:
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być
składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817):
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – Budowa obiektu dotyczące:
a) posiadania uprawnienień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2007roku Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
PODPIS(Y):

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upowaŜnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upowaŜnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1
2
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Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych robót.
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zadanie -

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – Budowa obiektu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.341-32/2010

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM (Y), śE:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty
budowlane zgodne z wymogiem określonym w SIWZ – pkt 9, ppkt 1 lit. b IDW
L.p. Przedmiot,
rodzaj
roboty

Wartość
robót
budowlanych

Miejsce
Odbiorca
Data wykonania
początek koniec wykonania (nazwa, adres,
nr telefony do
(data)
(data)
kontaktu)*

Dokument
potwierdzający, Ŝe
roboty zostały
wykonane zgodnie
z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo
ukończone

Uwagi:
* nieobowiązkowe
1) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć o niniejszego wykazu robót dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) Zaleca się aby dokumenty, o których mowa w pkt.1 były opisane w sposób jednoznaczny i powinno z nich wynikać, której roboty
dotyczą.
3) Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający okoliczności wskazanych w pkt. 1 skutkuje nie uznaniem jej przez Zamawiającego.

PODPIS(Y):

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upowaŜnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upowaŜnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1
2
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Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Zadanie -

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” – Budowa obiektu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.341-32/2010

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

L.p.

OŚWIADCZAM(Y), śE:
Zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
l.p.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Wykształcenie,
kwalifikacje,
posiadane
uprawnienia (nr
i data wydania),
przynaleŜność do
izby zawodowej

Doświadczenie
w sprawowaniu
samodzielnej
funkcji
technicznej w
budownictwie

Inne, w tym
podstawa do
dysponowania
osobami

1
2
3
4
5
6

PODPIS(Y):

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upowaŜnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upowaŜnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1
2

__________________________________________________________________________________________
Strona 19 z 20
SIWZ Część I – Instrukcja dla Wykonawców dla zamówienia pn. „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji
Wodnej” – Budowa obiektu”

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień

OŚWIADCZENIE
Zadanie -

„Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej – Budowa obiektu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZP.341-32/2010

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, Polska

L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM (Y), śE:
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

PODPIS(Y):

L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upowaŜnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upowaŜnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Miejscowość
Wykonawcy(ów)
i data

1
2
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