Zamawiający:

Stowarzyszenie Ab Ovo
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58

www.tarliskagornejraby.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetarg nieograniczony
(art. 10 w związku z art. 39 i innymi) – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity) zwanej dalej Ustawą oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I.1. Nazwa zamówienia: Podniesienie koron 14 naturalnych bystrzy potoku
Krzczonówka.
I.2. Opis przedmiotu zamówienia:
I.2.1. Należy wykonać usługi utrzymaniowe opisane w załączniku nr 2 Wyceniony Wykaz
Elementów Rozliczeniowych. Z analizy wynika, że dla utrzymania koryta potoku w stanie
równowagi dynamicznej konieczne będzie uformowanie 14 bystrzy z rumoszu skalnego o
następujących parametrach:
• Szerokość lustra wody brzegowej W – nie mniej niż 19 m;
• Średnia głębokość wody brzegowej na bystrzu d – 1,0 m;
• Maksymalna głębokość wody brzegowej na bystrzu dm – nie więcej niż 1,6 m;
• Średnia odległość pomiędzy bystrzami z – 120 m (14 bystrzy).
Ukształtowanie bystrzy z rumoszu skalnego powinno być takie, aby od wyznaczonej korony
bystrza spadek jego powierzchni wynosił 4% (tj. o 3,2% więcej niż średni spadek koryta).
Korony bystrzy powinny być zlokalizowane mniej więcej co 120 m, w punktach przegięcia
linii nurtu. Do dyspozycji Wykonawcy jest Opis techniczny Projektu (załącznik nr 5)
poglądowy przekrój pryzmy układanej na bystrzu (załącznik nr 6) oraz plan sytuacyjny
rejonu prac (załącznik nr 7 i 8).
I.2.2. Dojazd środków transportowych drogami publicznymi i gruntowymi drogami
serwisowymi powinien odbywać się w rejonie robót po działkach RZGW (rysunek sytuacyjny
w załączeniu), o ile możności bez wjeżdżania do nurtu potoku, lub z minimalizowaniem
szkód takiego wjeżdżania. Koszt ewentualnego przystosowania dróg do transportu oraz koszt
naprawy do stanu poprzedniego dróg dojazdowych należy wliczyć do ceny usługi.
I.2.3. Materiał skalny dostarczany w miejsce realizacji zamówienia pochodzić ma ze źródła
zatwierdzonego przez Zamawiającego, na podstawie certyfikatu, stwierdzającego jego
przydatność do robót hydrotechnicznych i posiadać właściwe uziarnienie. Odbiór w miejscu
wbudowania odbywał się będzie na podstawie dowodów dostawy zawierających wydruki z
ważenia pojazdu przed i po załadunku.

2

Stowarzyszenie Ab Ovo
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58

I.2.4. Materiały w miejscu składowania należy wyrównać w postaci pryzmy o szerokości,
długości i wysokości wyznaczonej przez Zamawiającego, a następnie zagęścić walcem
drogowym lub innym równoważnym sprzętem, przydatnym do zagęszczania gruntów
skalistych czy żwirowych.
I.2.5. Usunięcie z rejonu prac śmieci i gruzu obejmuje także ich utylizację i wszelkie opłaty z
tym związane.
I.2.6. Wykonane dostawy i usługi Wykonawca przedstawi w postaci dziennych raportów i
zestawień na drukach zatwierdzonych przez Zamawiającego, które będą podstawą do wydania
protokołów wykonania prac.
I.3. Wielkość zamówienia określona jest w załączniku nr 2 – Wyceniony Wykaz Elementów
Rozliczeniowych.
I.4. Termin wykonania zamówienia: do 150 dni od daty podpisania umowy.
I.5. Miejsce wykonania zamówienia: Gmina Pcim.
I.6. Zamówienia Uzupełniające: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających w ilości nie przekraczających 50% poszczególnych pozycji Wycenionego
Wykazu Elementów Rozliczeniowych.
I.7. Oferty częściowe lub wariantowe: Nie można składać oferty częściowej. Nie można
składać oferty wariantowej.
I.8. Podwykonawcy: Wykonawca wskaże, które z elementów oferty zamierza powierzyć
podwykonawcom.
II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

II.1. Posiadanie właściwych uprawnień i koncesji do wykonania zamówienia.
II.2. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust.1 Ustawy, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
II.3. Wykonawcy przedstawią dane producenta materiału skalnego i certyfikaty jakościowe
materiału skalnego, który przewidują dostarczać.
III.

Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

III.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
III.2. Kopia dokumentu rejestrowego firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem.
III.3. Wypełniony Wykaz Wycenionych Elementów Rozliczeniowych - załącznik nr 2
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III.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
III.5. Dane producenta materiału skalnego i certyfikaty jakościowe materiału skalnego.
IV.

INFORMACJE PROCEDURALNE

IV.1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres internetowy Zamawiającego. Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach
proceduralnych i merytorycznych uprawniony jest:
Józef Jeleński, tel. 502 247 738
IV.2. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy prześlą pisemnie lub
pocztą elektroniczną na adres biuro@tarliskagornejraby.pl i niezwłocznie na piśmie. Każda ze
Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej
uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy czym każda ze
Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej. W
przypadku braku otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na adres elektroniczny podany przez Wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
IV.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na trzy dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
IV.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez
ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
IV.5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
IV.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty
przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie powinno być opieczętowane i
dostarczone w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem określonym w opisie sposobu
przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowym napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
IV.7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Projektu Tarliska Górnej Raby w 31-553
Krakowie, przy ulicy Fabrycznej 17.
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IV.8. Otwarcie ofert jest jawne.
IV.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
IV.10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności
zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane zostaną w protokole otwarcia ofert.
Informacje te Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert
na ich wniosek.
IV.11. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
lub treści złożonych ofert.
IV.12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że, mimo ich złożenia,
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IV.13. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawieniu omyłek Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
IV.14. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnienia, wraz z dostarczonymi dowodami, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
IV.15. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z Ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. 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,
8. jest nieważna na podstawie innych przepisów.
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IV.16. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty – podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia może być zawarta.
IV.17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
IV.18. Jeżeli wystąpią okoliczności zapisane w art. 93 Ustawy, Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia i zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o zamówienie.
IV.19. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w cz. IV pkt 16.1 SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
IV.20. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą
poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, przy
czym każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty
elektronicznej.
IV.21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

V.1. Sposób przygotowania oferty
V.1a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
V.1b. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku
polskim w sposób trwały.
V.1c. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca
Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba należycie umocowana
do reprezentacji, włącznie z pełnomocnictwem uprawniającym do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii notarialnie poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
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V.1d. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki wpisów
własnych muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się ponumerowanie
stron.
V.1e. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej
SIWZ.
V.1f. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, np.
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, w formularzu oferty należy wymienić dane
wszystkich wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do
reprezentowania.
V.1g. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.
Dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część oraz powinny być czytelnie
oznaczone i ponumerowane.
V.1h. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim
przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom
postępowania”.
V.1i. Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem: KIK/37-III-9/12
„Podniesienie koron 14 naturalnych bystrzy potoku Krzczonówka”, nie otwierać przed
2012-06-14 godzina 11:00 oraz adresem Zamawiającego (30-418 Kraków, ul. Zakopiańska
58) i danymi Wykonawcy. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia.
V.1j. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania o zamówienie.
V.2. Ofertę należy złożyć w biurze Projektu Tarliska Górnej Raby (31-553 Kraków, ul.
Fabryczna 17).
V.3. Termin składania ofert upływa w dniu 2012-06-14 godzina 11:00.
V.4. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Projektu Tarliska Górnej Raby (31-553 Kraków, ul.
Fabryczna 17).
V.5. Sposób ustalenia ceny ofertowej:
V.5a. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, poprzez
wpisanie w załączniku nr 2 – Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych cen brutto i
wyliczonego kosztu w poszczególnych pozycjach. Ogólna suma kosztów brutto stanowi cenę
oferty.
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V.5b. Cenę oferty należy wpisać do formularza oferty. Wszelkie wartości należy podać z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V.5c. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
V.5d. Cenę należy określić w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w
walutach innych niż polskie złote.
V 5e. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały cza trwania umowy. Cena brutto oferty
może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka VAT
określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2004r Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
V.5f. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r Nr 54 poz.
535 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów i importu usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
V.6. Termin związania ofertą.
V.6a. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 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 30 dni.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT

VI.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium
najniższa cena brutto. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
VI.2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną dla zadania. Pozostałe
oferty oceniane zostaną według wzoru:
Cmin
P = ------------------ x 100%,
Cof ocen.
Gdzie:

przy czym 1% = 1 pkt.

Cmin – najniższa cena brutto spośród nie odrzuconych ofert,
Cof ocen. – zaoferowana cena brutto ocenianej oferty,
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P – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu
do dwóch miejsc po przecinku).
VI.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VII.

WADIUM

Wadium nie jest wymagane.
VIII. UMOWA
VIII.1. Strony wyrażają wspólne zainteresowanie przeciwdziałaniem korupcji, która zagraża
zasadom dobrego zarządzania oraz właściwemu wykorzystaniu środków niezbędnych
do uczciwej i otwartej konkurencji pod względem ceny i jakości. Z tego powodu, deklarują
wolę połączenia swoich wysiłków w walce z korupcją i, w szczególności, deklarują, że
sytuacja, w której ktokolwiek żąda korzyści, przyjmuje obietnice jej otrzymania lub
przyjmuje korzyść za podjęcie działania lub jego zaniechanie w związku z udzieleniem
zamówienia w ramach niniejszego przetargu, zostanie uznana za działanie nielegalne, które
nie będzie tolerowane. Jakiekolwiek faktyczne działanie tego typu będzie stanowić
wystarczającą i uzasadnioną podstawę do unieważnienia postępowania przetargowego lub
wynikającej z niego umowy, lub do podjęcia środków naprawczych zgodnie z obwiązującymi
przepisami prawa.
VIII.2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i przedłożył ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu. Umowa może być zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania elektroniczną zawiadomienia o
wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. W celu
wykazania uprawnień do reprezentowania Wykonawcy osoba podpisująca umowę najpóźniej
w dniu jej podpisania zobowiązana jest przedstawić dokument potwierdzający jej
umocowanie do reprezentacji, w szczególności aktualne zaświadczenie z ewidencji
działalności gospodarczej lub aktualny wypis z innego właściwego rejestru, dokument
potwierdzający tożsamość a w razie działania przez pełnomocnika także stosowne
pełnomocnictwo. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 SIWZ.
VIII.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Wykonawcy przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców.
VIII.4. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku:
1) zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy,
2) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności:
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- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
- wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia,
której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących
podwykonawców określonych w umowie,
- sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach przedmiotów trzecich
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu dopuszcza się zmianę
tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot
wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
postępowania o zamówienie publiczne.
- w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.
VIII.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
IX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

IX.1. Środki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
IX.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
8.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
8.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
8.3. odrzucenie oferty odwołującego.
IX.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: ul. Postępu 17a, 02-676
Warszawa.
Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wykaz Wycenionych Elementów Rozliczeniowych
Załącznik nr 3 – oświadczenie
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – opis techniczny Projektu
Załącznik nr 6 – rysunek - przekroje bystrza
Załącznik nr 7 – plan sytuacyjny cz.1
Załącznik nr 8 – plan sytuacyjny cz.2
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Załącznik nr 1 SIWZ
Sprawa nr Ab Ovo KIK/37-III-9/12

OFERTA
Zamawiający:

Stowarzyszenie Ab Ovo
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58

1. Dane wykonawcy:
a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy
.......................................................................................................................................................
...........................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................
b) Zarejestrowany adres wykonawcy
.......................................................................................................................................................
...........................................................
tel. (kier.).....................................................................................
......................................................................................................
internet: http://..............................................................................
e-mail: .................................................................................................
Regon:..........................................................
KRS:.............................................................
NIP: ......................................................................................................
województwo ...............................................................................................................................
........................
Nr rachunku bankowego i nazwa banku
..................................................................................................................................................
2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr Ab Ovo KIK/37-III-9/12 na:
„Podniesienie koron 14 naturalnych bystrzy potoku Krzczonówka” Oferujemy
wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie:
netto ................................. zł
słownie:.........................................................................................................................................
............................................................................zł, podatek VAT ........ %
brutto ........................................... zł (wraz z podatkiem VAT)
słownie: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................zł
3. Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni.
8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi*.
10. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców* zakres zamówienia ……..……….........….
…………………………………………………………………………………………………
……………………............…………………..…
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

*niepotrzebne skreślić

(imię nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
data .......................................
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Załącznik nr 2 SIWZ
Sprawa nr Ab Ovo KIK/37-III-9/12

Wykaz Wycenionych Elementów Rozliczeniowych
Podniesienie koron 14 naturalnych bystrzy potoku Krzczonówka

Lp

Opis pozycji:

1.

Dostarczenie w rejon koron podnoszonych
bystrzy rumoszu skalnego, ułożenie w sposób
wyznaczony przez Zamawiającego i
zagęszczenie walcem drogowym, rysunek
poglądowy w załączeniu
Pozyskanie z ukopu (rejon mostu w Pcimiu)
żwiru gruboziarnistego, załadunek na środki
transportu i przewiezienie w rejon robót w
Krzczonówce, rozplantowanie i zagęszczenie
walcem drogowym.
Zabezpieczenia wjazdów do koryta
Krzczonówki przez ustawienie głazów
skalnych, po 2 do 3 sztuk na wjazd, ilość
wjazdów do zabezpieczenia
Usunięcie z rejonu prac śmieci i gruzu
Razem, brutto:

2.

3.

4.

Jedn.
miary

Ilość

Mg

3000

m3

500

sztuk

20

m3

50

Cena jedn.
Brutto
PLN:

Koszt
Brutto
PLN:

_________________________________________________________

(data) (imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 SIWZ
Sprawa nr Ab Ovo KIK/37-III-9/12

OŚWIADCZENIE o braku podstaw wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków określonych w art . 24 ust . 1
Prawa zamówień publicznych
Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz
siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod
którą wykonuje działalność gospodarczą
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Niniejszym zgodnie z Art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień
publicznych (ujednolicony tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z
późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, oświadczam, że podmiot, który reprezentuję/
reprezentujemy :
nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków określonych art.
24 ust. 1 Ustawy.
_________________________________________________________

(data) (imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 SIWZ
Sprawa nr Ab Ovo KIK/37-III-9/12
UMOWA Nr ……./2012/Ab Ovo(wzór)
zawarta w dniu ________________w Krakowie pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem Ab Ovo w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, NIP
6792981493, KRS 0000305404, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Wiesław Marszałek – Prezes
a
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
………….…… – ........................................................................
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Ab Ovo KIK/37-III-9/12
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi)
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
§1
1. Postanowienia ogólne - definicje, skróty i uproszczenia.
1.1. Zamawiający – Stowarzyszenie Ab Ovo – działający w ramach Projektu
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
1.2. Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna, wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego przez Zamawiającego, zobowiązana do pełnienia usług określonych w
umowie.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
Podniesienie koron 14 naturalnych bystrzy potoku Krzczonówka, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w SIWZ oraz wszystkich załącznikach, która to dokumentacja stanowi integralną
część niniejszej Umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Należy wykonać usługi utrzymaniowe opisane w załączniku nr 2 Wyceniony Wykaz
Elementów Rozliczeniowych.
2.2. Dojazd środków transportowych drogami publicznymi i gruntowymi drogami
serwisowymi powinien odbywać się w rejonie robót po działkach RZGW (rysunek sytuacyjny
w załączeniu), o ile możności bez wjeżdżania do nurtu potoku, lub z minimalizowaniem
szkód takiego wjeżdżania. Koszt ewentualnego przystosowania dróg do transportu oraz koszt
naprawy do stanu poprzedniego dróg dojazdowych należy wliczyć do ceny usługi.
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2.3. Materiał skalny dostarczany w miejsce realizacji zamówienia pochodzić ma ze źródła
zatwierdzonego przez Zamawiającego na podstawie certyfikatu stwierdzającego jego
przydatność do robót hydrotechnicznych i posiadać właściwe uziarnienie. Odbiór w miejscu
wbudowania odbywał się będzie na podstawie dowodów dostawy zawierających wydruki z
ważenia pojazdu przed i po załadunku.
2.4. Materiały w miejscu składowania należy wyrównać w postaci pryzmy o szerokości,
długości i wysokości wyznaczonej przez Zamawiającego, a następnie zagęścić walcem
drogowym lub innym równoważnym sprzętem przydatnym do zagęszczania gruntów
skalistych, żwirowych czy gruntów urodzajnych..
2.5. Usunięcie z rejonu prac śmieci i gruzu obejmuje także ich utylizację i wszelkie opłaty z
tym związane.
2.6. Wykonane dostawy i Wykonawca przedstawi w postaci dziennych raportów i zestawień
na drukach zatwierdzonych przez Zamawiającego, które będą podstawą do wydania
protokołów wykonania prac.
2.7. Wielkość zamówienia określona jest w załączniku nr 2 – Wyceniony Wykaz Elementów
Rozliczeniowych.
2.8. Termin wykonania zamówienia: do 150 dni od daty podpisania umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zobowiązuje się do wykonywania
zleconych mu usług zgodnie z przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz należytą starannością wynikającą z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu zasady wiedzy technicznej oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) odnoszące się do wykonywania powierzonych mu prac
oraz że zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w toku wykonywania zlecenia, samodzielnie ponosząc odpowiedzialność w razie uchybienia tym zasadom i przepisom.
3. Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników zatrudnionych
przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
§4
1. Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe za faktycznie
wykonane usługi, nie większe niż w kwocie określonej w ofercie – zał. nr 1 do niniejszej
umowy:
- netto ( bez podatku VAT) …………………. zł ,słownie: ………………..
- brutto ( z podatkiem VAT) ……….………… zł ,słownie : ……………….
- podatek VAT ( % ) ……………..
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2. Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto może się
zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie
zawarcia umowy.
§5
1. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego Zamawiający wyda
polecenie określające ilość i wartość zamówienia dodatkowego.
2. W zamówieniu dodatkowym cena jednostkowa pozycji WWER nie ulega zmianie.
§6
1. Wykonawcę reprezentować będzie P. .…………………………. tel. ……….
2. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza P. ………..…………… tel. …….
§7
1. Ustala się następujące zasady płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę:
- wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę,
2. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez obie Strony umowy protokół
odbioru – po dostawie materiału, sprawdzeniu jego ułożenia i zagęszczenia.
3. Płatność za wykonaną usługę – faktury częściowe za odebrane prace i dostawy oraz faktura
końcowa - po zakończeniu prac.
4. Faktury wystawiane będą na Stowarzyszenie Ab Ovo w Krakowie, 30-418 Kraków, ul.
Zakopiańska 58, płatność - w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na rachunek
Wykonawcy ……………………………….
5. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez
Zamawiającego w banku polecenia przelewu.
§8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wynikłe z
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy.
§9
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony płacić będą
następujące kary umowne:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy
– 0,5 % ceny umownej brutto, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia licząc od upływu
terminu określonego w § 2 pkt. 3
2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 4
ust.1 umowy
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub niewykonywania przedmiotu
umowy oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku
wadliwego wykonywania zobowiązań umownych.
§ 10
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.
§ 11
1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku:
1) zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy
2) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
Załączniki:
kopia Oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :
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