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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

nr 3/ZP/2018  23.05.2018 r. 

 

I. Informacja o Zamawiającym: 
1. Pełna nazwa zamawiającego: 

  Katowickie Cmentarze Komunalne  
 

2. Adres do korespondencji  

40-266 Katowice, ul. Murckowska 9  

3. NIP: 634-02-57-646 

4. Internet: www.kck.katowice.pl 

e- mail: kck@ kck.katowice.pl  

5. Numer telefonu: 32-255-15-51,607399321,    faks: 32-251-70-55 

Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

1. Robert Mikołajczak – 32/251-70-55 

2. Grzegorz Kowalski – 32/251-70-55 

3. Numer telefonu: 32/251-70-55, 607399321 

4. E-mail: kck@kck.katowice.pl  

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego):  pok. 59 

6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 7.30-14.30  

od poniedziałku do piątku. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę Prawo 

zamówień publicznych.  

II. Informacje ogólne 
 

1. Kontakt dotyczący informacji na temat przetargu jest możliwy pod nr telefonu                 

(32 251 70 55) w godzinach od 7.00 do 14.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2016r. Poz. 1113), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. 

U. Z 2016r. Poz. 1030). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy porozumiewają się za 

pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania. 
www.kck.katowice.pl 

e-mail: kck@kck.katowice.pl 
numer  faxu: 32 / 251-70-55 

 

  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych – oferta musi 

obejmować całość zamówienia.  

http://www.mzuim.sosnowiec.pl/
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4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 

7 ustawy. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 

151a ust. 1 Ustawy). 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

10. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty przygotowania 

oferty, ponosi wykonawca. 

11. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę całego zamówienia. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

  
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 ustawy):  

modernizacja ściany zachodniej budynku administracyjnego na cmentarzu przy ul. 

Murckowskiej 9 nr 3/ZP/2018 

 

W zakres zadania wchodzą: 

1) roboty rozbiórkowe, 

2) roboty budowlane, 

3) inne – zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym (załącznik do SIWZ) 

 

Szczegółowy zakres prac określa: 

– projekt umowy (załącznik do SIWZ), 

– program funkcjonalno - użytkowy (załącznik do SIWZ), 
 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.  

Zamawiający wyznacza następujące terminy wizji lokalnych: 

  w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 

 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg słownika CPV: 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

45410000-4 Tynkowanie 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45442100-8 Roboty malarskie 

45320000-6 Fundamenty prefabrykowane 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45000000-7 Opaska żwirowa 
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IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
 

1. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9. 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi,  

osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej 

a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają 

warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę.          

2. Wykonawcy, mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone 

w art. 22 ust.1
 

ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także spełniają wymagania 

przedstawione poniżej: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania zamówienia. 

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj. wykażą osoby zatrudnione na warunkach umowy o pracę, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i przedstawią informację o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

3) przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia 

wykazana w polisie nie może być niższa niż oferowana cena brutto, wynikająca z treści 

złożonej oferty. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub 

wymaganych rat. 

 Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.  

3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i 

dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 
 

VI. Przesłanki wykluczenia wykonawcy 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z 

postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 
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VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. 1 rozdziału XII 

SIWZ: 

1. Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - aktualne na 

dzień składania ofert – wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ 

3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualne 

na dzień składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w 

pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium 

przelewem na konto bankowe. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ 

6. W przypadku podpisania oferty i dokumentów przez osobę niewymienioną w 

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy należy do oferty załączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w 

swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest 

umocowany.  

7.   Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma 

ubezpieczenia wykazana w polisie nie może być niższa niż oferowana cena brutto, 

wynikająca z treści złożonej oferty. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty 

polisy lub wymaganych rat. 

      Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.  

8. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i                  

      dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, 

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

1. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania 

powinny być sformułowane na piśmie (list, faks,email) opatrzonym nazwą i dokładnym 

adresem wykonawcy. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

2.1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;  

2.2. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
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- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy.  

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, wówczas zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

6. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja 

nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

7. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP. Odpowiedzi na 

zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące 

złotych) przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy. 

2. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust.6 ustawy.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek 

bankowy zamawiającego: 

PKO S.A.  Oddział  Katowice nr 63 1020 2313 0000 3502 0515 4838 z dopiskiem 

„Modernizacja ściany”. 

Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy  załączyć do oferty. 

4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu 

(gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć  do oferty. 

5. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy. 

6. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami. 

 

X. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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.  

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Jeżeli przedłużenie okresu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczyć 

będzie jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
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XI. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 

niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym niezmywalnym. 

Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób 

trwały wszystkich kart oferty i załączników. Jeżeli dokumenty stanowiące załączniki do 

oferty sporządzone są w j. obcym, winny one zostać załączone do oferty wraz z 

tłumaczeniem na j. polski poświadczonym przez wykonawcę.  

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i 

wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo 

lub upoważnienie w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, określające 

jego zakres. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby lub osób uprawnionych. 

5. Oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający zamawiającemu udostępnienie 

dokumentów (z wyjątkiem określonych w art. 8 ust. 3 ustawy) wszystkim 

zainteresowanym. 

Zgodnie z art. 8 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, ze nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 Ustawy. Jeżeli wykonawca zastrzega dokumenty stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa zaleca się ich wydzielenie i oznaczenie klauzulą „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana jedna cena. 

Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub 

oferty wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

wykonawcę. 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

8. Zaleca się, aby dokumenty ofertowe uporządkować, ponumerować i skompletować w 

następującej kolejności: 

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik do SIWZ) wraz z oświadczeniem o 

związaniu z ofertą, 

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium, 

c) dokumenty określone w pkt. 1 rozdziału VII niniejszej Specyfikacji. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.  

10. Oferty wspólne: 

10.1.1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. 

spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt 

ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa 
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podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

10.1.2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

10.1.3. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

10.1.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te 

podmioty.  

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem 

na adres: Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice                         

w  terminie do 06 czerwca 2018 roku do godziny 9.00. Oferty składane osobiście będą 

przyjmowane w sekretariacie Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach przy 

ul. Murckowskiej 9 w godz. od 7
15

 do 14
45

 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, zgodnie art. 38 

ust. 6 Ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i 

Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu 

zmienionego.  

3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. 

Koperta winna być oznakowana następująco: 

- zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej należy 

wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę 

wspólną z zaznaczeniem lidera,  

- zostać zaadresowana na adres: Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9, 

40-266 Katowice, 

- zawierać nazwę przedmiotu zamówienia z dopiskiem: 

 

„OFERTA - nie otwierać przed dn. 06 czerwca 2018 roku godz.  9.30” 

jeśli oferta zostanie przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem 

należy na kopercie dopisać:  

„OFERTA – modernizacja ściany - dostarczyć do Katowickich Cmentarzy 

Komunalnych”. 
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom, zgodnie z art. 84 ust. 2 

Ustawy. 

5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 06 czerwca 2018 roku o godz. 9.30, w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Murckowskiej 9, 40-266 Katowice. 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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8. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta i odnotuje w protokole: nazwę 

(firmy), adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, 

okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 

9. Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert odczyta również informację o tym, 

które dokumenty zostały zastrzeżone przez wykonawcę jako niejawne w rozumieniu art. 

8 ust. 3 Ustawy, jeśli wykonawca zastrzegł takie dokumenty.  

10. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 

wycofać lub zmienić swoją ofertę poprzez wycofanie wcześniej złożonej i złożenie nowej. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w 

sposób i w formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, że koperty będą 

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/„WYCOFANIE”. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir/bip informacje dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Na formularzu ofertowym należy wpisać kwotę netto, wartość podatku VAT, wartość 

brutto oraz wpisać słownie wartość oferty brutto. Cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy. Cena ofertowa winna zawierać 

należny podatek VAT. Nie należy stosować żadnych upustów. Stawka podatku VAT 

określona powinna być zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług. Zamawiający wymaga, aby każda pozycja formularza ofertowego była wypełniona. 

Nie dopuszcza się wyceny pozycji z ceną zero złotych. Cena oferty powinna być 

wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani 

do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert 

zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego kwotę należnego 

(obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który 

zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.  

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór ofert będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku VAT.  

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Badania i oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria 

przypisując im  odpowiednio wagę procentową:  
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 cena ofertowa -  60 pkt 

 gwarancja              -            30 pkt 

 termin wykonania -            10 pkt 

 

     Zasady oceny ofert wg ustalonego  kryterium: 

Do porównania i oceny ofert w kryterium cenowym stosowany będzie wzór: 

x = cena najkorzystniejszej oferty x 60 x znaczenie 60 pkt  

    cena badanej oferty  

      Do porównania gwarancji będzie wzór: 

x =  gwarancja badanej oferty                x30 x znaczenie 30 pkt   

    gwarancja najkorzystniejszej oferty  

      

Do porównania i oceny ofert w kryterium termin wykonania stosowany będzie wzór: 

x = termin najkorzystniejszej oferty x 10 x znaczenie 10 pkt   

    termin badanej oferty  

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą liczbę punktów. 

4. Odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przesłanek określonych z art. 89 ust.1 

ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się  za odrzuconą. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wybrany Wykonawca winien w ciągu 5 dni skontaktować się z Zamawiającym, w celu 

dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy i innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w 

przypadku: 

- zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy wynikającej z potrzeby zmiany a zmiana ta jest korzystna dla 

zamawiającego 

  

3. W przypadku złożenia oferty wspólnej wykonawcy muszą dostarczyć:  

- konsorcja: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy konsorcjum, 

określając sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dla 

każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się 

w przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania. 

- spółka cywilna: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy spółki 

cywilnej. 

4. W przypadku, gdy osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań (podpisania umowy) 

w imieniu wykonawcy są ograniczone przepisami prawa, wówczas przed podpisaniem 

umowy wykonawca winien przedstawić odpowiedni dokument upoważniający te osoby 

do zaciągania zobowiązań na kwotę co najmniej równą cenie ofertowej. 
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XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Wzór umowy określony został w załączniku do SIWZ. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 

30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie 

zamawiającego.  

3. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we 

wzorze umowy. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

 

      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  

a) w pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych ,  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksli oraz 

ustanowienia zastawu rejestrowego. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych  dopuszczalnych formach 

określonych w art. 148 ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5 dokument zabezpieczenia należy złożyć w 

Katowickich Cmentarzach Komunalnych  w depozycie w Dziale Administracji pokój 

numer 59 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przechowywane zgodnie z art.148 

ust. 5 Ustawy  PZP.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli 

mają lub mieli oni interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do 
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której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.   

5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru oferty najkorzystniejszej. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.  

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.  

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby zamawiającego.  

11. Szczegółowe kwestie dotyczące ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 180, art. 182 ust. 1-4 oraz art. 187 

ust. 1 i 2 oraz art. 198 litera a-g Ustawy.  

Załączniki do SIWZ : 
 

zał. nr 1 - Formularz oferty 

zał. nr 2 -  Oświadczenie dotyczące warunków spełnienia udziału w postępowaniu 

zał. nr 3 -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   

zał. nr 4 -      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy  

                                    kapitałowej 

zał. nr 5 - Wzór umowy 

zał. nr 6 -    Wykaz osób             

zał. nr 7 -  Program funkcjonalno–użytkowy 

zał. nr  8 - Przedmiar robót 

zał.  nr 9 - Projekt 

zał.  nr 10 - Specyfikacja techniczna 
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