Żespół Szkół Nr 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. nazwa zamówienia

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Grochowa 23,
30-731 Kraków, tel./fax 012 653 27 44, 012 653 28 65, NIP 679 24 93 279,
REGON 000254858, www.zs2.krakow.oswiata.org.pl zwany w dalszym ciągu Zamawiającym,
zaprasza do składania ofert na:
„Elewacja I etap od ul. Goszczyńskiego i placu manewrowego w budynku przy
ul. Goszczyńskiego 44”
2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „ustawą Pzp” (Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. ).
3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia budynku i elewacji.
3.2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określają łącznie:
- Przedmiar robót (załącznik nr 4 do SIWZ) ,
- Pkt.16.2 SIWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ)
Uwaga: W przypadku podania w którymkolwiek z ww. dokumentów nazw producentów lub nazw
urządzeń/materiałów

konkretnego

producenta,

wykonawca

może

zastosować

ww.

urządzenia/materiały lub urządzenia/materiały równoważne.
Przez

urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie urządzenia/materiały posiadające

równorzędne lub wyższe parametry techniczne i jakościowe jak urządzenia/materiały wskazane przez
Zamawiającego.
3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV – 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne.
3.4. Na wykonane prace wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego
robót.
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w trybie art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp
7. Termin wykonania zamówienia.

7.1. Termin wprowadzenia na miejsce realizacji robót ( termin przekazania miejsca realizacji robót):
w dniu podpisania umowy
- Termin rozpoczęcia robót: 3 dni po podpisaniu umowy
- Okres realizacji robót: do 20 sierpnia 2012 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:
8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować kierownikiem robót
(branża ogólnobudowlana) posiadającym uprawnienia do prowadzenia robót wchodzących w skład
przedmiotowego zamówienia.
8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
8.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą 0-1, tj. spełnia lub
nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.
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W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń lub
autentyczności dokumentów przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające. O postępowaniu
wyjaśniającym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego czynności dotyczą.
Zawiadomiony Wykonawca może składać wszelkie oświadczenia i przedstawić wszelkie dowody
potwierdzające prawdziwość kwestionowanych dokumentów.
9. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:
9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa

w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (na druku stanowiącym załącznik nr 2 - Część I - do SIWZ).
9.1.2. Oświadczenie, że osoba, o których mowa w pkt. 8.1.3 SIWZ posiada uprawnienia do pełnienia
funkcji kierownika robót wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia- wypełnione i podpisane
odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika
reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ).
9.1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –
wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo
przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (na druku stanowiącym załącznik nr 2 - Część II - do SIWZ).
9.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp składane zgodnie z pkt 9.1.3. SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć również w ofercie inne dokumenty:
9.1.5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww.
zakresie.
9.1.6. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający:
- Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,
- Siedzibę (firmy) albo adres zamieszkania i adres (zakładu) Wykonawcy,
- Numer NIP (nieobligatoryjnie),
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- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,
- Cenę całości zamówienia (c) - w rozumieniu art. 3.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z późn. zm.),
-

Zakres prac, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

9.1.7. Kosztorys ofertowy obejmujący pełny zakres prac objętych ofertą sporządzony wg zasad
określonych w pkt. 16.4 SIWZ
9.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie
podleganie wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:
9.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.4. składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
9.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.1. zastępuje się je dokumentem
zawierającym

oświadczenie

złożone

przed

notariuszem,

właściwym

organem

sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.3. Forma dokumentów:
9.3.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższy zapis nie dotyczy pełnomocnictw, które muszą
być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.3.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
9.3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.

10.1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania
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oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa

Tischnera 30-731 Kraków, ul. Grochowa 23
10.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 12 653 27 44
10. 4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Ireneusz Szymański - tel. 501 642 173
11. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie
art. 38 ustawy Pzp.
12. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
13. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego
może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14. Opis sposobu przygotowania ofert.

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Oferta winna zostać sporządzona według formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji.
14.3. Sugeruje się, aby każda strona oferty była podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
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14.4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym w sposób trwały.
14.5. W ofercie należy określić czy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie samodzielnie, czy
skorzysta z usług podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza część / części prac powierzyć
podwykonawcy, zobowiązany jest w Formularzu ofertowym wskazać tę część/ te części zamówienia.
14.6. Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
(Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczące reprezentacji. W wypadku reprezentacji łącznej
(np. 2 członków zarządu) dokument podpisany przez jedną z osób uprawnionych nie stanowi ważnego
oświadczenia woli).
14.7. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami) należy składać na piśmie w nieprzejrzystych
i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.
Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, ul. Grochowa 23,
Koperta powinna być oznakowana następująco:
Oferta na:
Ocieplenie i elewację

Zamawiający zaleca opisanie koperty nazwą Wykonawcy, w celu umożliwienia zwrotu oferty
w przypadku złożenia jej po upływie terminu składania ofert.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.
Oferty opakowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty lub
oferty w niezaklejonych kopertach nie będą rozpatrywane.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

15.1. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
ul. Grochowa 23, sekretariat do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 1300
15.2. Oferty zamienne, wycofanie oferty: W dowolnym momencie przed upływem terminu składania
ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. W celu zmiany oferty Wykonawca
wyraźnie opisuje ofertę jako „zamienną” pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert Wykonawcy.
15.3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
ul. Grochowa 23, pok. nr 109 w dniu 02 lipca 2012r. o godz. 1330
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Po otwarciu każdej koperty
Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca realizacji zadania.
Koszty związane z ww. czynnościami ponosi Wykonawca. Zamawiający nie będzie uwzględniał
roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy.
16.2. Zakres robót oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową
obejmuje oprócz robót wykazanych w przedmiarze także niżej wymienione czynności wykonawcy* :
- organizację i zagospodarowanie miejsca realizacji robót i jego zaplecza,
- po zakończeniu robót, doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu pierwotnego, demontaż
obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienia gruzu z terenu placówki),
sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
* w przypadku nie ujęcia ich w przedmiarze.
16.3. Cena oferty musi być ceną brutto ( w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) wyrażoną w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być tylko jedna.
16.4. Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego (pełnego) ściśle wg.
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ przedmiaru robót.
Za kosztorys szczegółowy (pełny) Zamawiający uznaje kosztorys posiadający wszystkie niżej
wymienione elementy:
- poszczególne pozycje kosztorysowe zawierają co najmniej: podstawę nakładów, opis pozycji (robót),
ilość robót, nakłady rzeczowe (z wyszczególnieniem wszystkich

materiałów, robocizny, sprzętu),

jednostki miary nakładów rzeczowych, zastosowane normy, ceny jednostkowe poszczególnych
nakładów oraz wartość z podziałem na robociznę, materiały i sprzęt. (uwaga: Ceny materiałów winny
uwzględniać koszty ich zakupu)
- podany został wskaźnik i wartość kosztów pośrednich
Uwaga: Za podstawę naliczenia kosztów pośrednich należy przyjąć koszty robocizny oraz pracy sprzętu
i środków transportu technologicznego
- podany został wskaźnik i wartość zysku
Uwaga: Za podstawę naliczenia zysku należy przyjąć koszty robocizny, pracy sprzętu i środków
transportu technologicznego oraz koszty pośrednie.
Uwzględniając swobodę w kształtowaniu poziomu stawek czynników produkcji i narzutów
zamawiający wyklucza stosowanie upustów.
Wynikające z pkt. 16.2 SIWZ czynności nie ujęte w pozycjach przedmiarowych należy uwzględnić w
kosztorysie ofertowym przy określaniu wysokości kosztów pośrednich.
16.5. Cena podana w formularzu oferty winna być równa cenie brutto kosztorysu ofertowego.
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17. Badanie ofert.

17.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:


jest niezgodna z ustawą,



jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,



jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,



zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,



została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,



zawiera błędy w obliczaniu ceny,



Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,



jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.2. Dotyczy art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp - Zamawiający uznaje omyłki, których poprawa skutkuje
zmianą ceny ofertowej o ponad 5% za omyłki powodujące istotną zmianę w treści oferty, czyli za
omyłki skutkujące odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert: cena (c)* - 100%
*w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r o .cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z
późn. zm.),
Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
Oceny ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostaną dokonane według następujących
zasad:
cena (c) = ilość punktów
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najmniejszą ilością punktów (= z najniższą
ceną)
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19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi (w formie przyjętej
w pkt. 10 SIWZ) Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
19.1.1. wyborze oferty najkorzystniejszej,
19.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
19.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
19.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie
umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta.
19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w pkt. 19.1.1 SIWZ na stronie internetowej www.zs2.krakow.oswiata.org.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w swojej siedzibie.
19.3. W celu wpisania do umowy danych osobowych (imię i nazwisko) kierownika robót wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą

winien do dnia podpisania umowy przekazać te

dane Zamawiającemu.
19.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, ze zachodzą przesłanki, o których
mowa art. 93 ust. 1 ustawy Pzp dot. unieważnienia postępowania.
19.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
20.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
21. Dodatkowe informacje.
21.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć w zakresie tego zamówienia umowy ramowej. Zamawiający
nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów w zakresie tego zamówienia.
21.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
21.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji
opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
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21.4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia, zobowiązany jest w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do nieodpłatnego przekazania wskazanemu
w umowie inspektorowi nadzoru kopii złożonego w postępowaniu kosztorysu ofertowego.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.
23. Zawartość dokumentacji przetargowej.

SIWZ zawiera następujące załączniki:
- formularz ofertowy - załącznik nr 1
- oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp + oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2
- oświadczenie dot. osób, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia załącznik nr 3
- przedmiar robót - załącznik nr 4
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 5
- wzór umowy - załącznik nr 6
Wszystkie ww. załączniki stanowią integralną część SIWZ.

Kraków, 12.06.2012r.
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