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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 z dnia 27.08.2009 r.

na:
Nazwa : "Remont świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – ul. Chrobrego 2A, dz. nr 227"

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO

Gmina Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Tel. (071) 31-62-043 do 045 Fax. (071) 31-62-123 

REGON : 931935112 NIP : 896-10-00-784

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA .

Postępowanie jest  prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 i Nr 220
poz.  1420  oraz  z  2009  r.  Nr  19  poz.  101  zwanej  dalej  Ustawą),  w  trybie  przetargu
nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Zamówienie obejmuje wykonanie Remontu świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach – ul. Chrobrego
2A, dz. nr 227 w zakresie:

a) zabezpieczenie placu budowy
- opracowanie projektu rusztowań,
- zabezpieczenie dojścia do budynku,
- umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych na budowie i utrzymywanie ich w
naleŜytym stanie do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,
- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

1) roboty dachowe (poz. przedmiaru robót: 1-24,1/2 poz.39 ,1/2 poz. 40,41-45) tj.:
- rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki, 
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,                                                                 
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- wzmocnienie krokwi,  
- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki – 217,5  m2,
- wymiana instalacji odgromowej.
Wykonanie robót w okresie od dnia podpisania umowy do 13.11.2009 r.

      c) roboty elewacyjne (poz. przedmiaru robót:25-38,1/2 poz.39,1/2 poz.40) tj.:
- odbicie tynków zewnętrznych – 245,1 m2,
- wykonanie tynków zwykłych kat. III – 245,1 m2,
- wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych,
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- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi – 245,1 m2.
   Wykonanie robót w okresie 04.05.2010 r. – 16.07.2010 r.

      Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie
przedmiaru robót.

Klasyfikacja robót według CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

Wykonanie pokrycia dachowego- 45.26.12.10-9

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45.42.11.00-5

Roboty elewacyjne 45.44.30.00-4

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNI AJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67, ust. 1, pkt 6 Ustawy.

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 

1) robót dachowe:
• rozpoczęcie   -  dzień podpisania umowy na przedmiot zamówienia,
• zakończenie  -  13.11. 2009 r.

2) robót elewacyjnych:
• rozpoczęcie  -  04.05.2010 r.
• zakończenie -  16.07.2010 r.

8. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy,

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 Ustawy,

3) zrealizowali  w  ciągu  ostatnich  pięciu  latach  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  (jeŜeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  to  w  tym
okresie),  co  najmniej  dwóch  zamówień  dotyczących  wymiany  pokrycia  dachowego  z
dachówki ceramicznej.

Na  potwierdzenie  spełnienia  wyŜej  wymienionych  warunków  Wykonawca  dołączy  do  oferty
oświadczenia  i  dokumenty  wskazane  poniŜej.  Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od
Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.
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9. WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.

Celem potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  stawianych  wykonawcom
przez zamawiającego, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz oferty- załącznik nr 4 do SIWZ

2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 Ustawy
oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
(wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ),

3) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niŜ  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert,

4) aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  Urzędu  Skarbowego  oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego  potwierdzającego  odpowiednio,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na   raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej  dwóch) w okresie ostatnich
pięciu  latach  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeŜeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  dotyczących  wymiany  pokrycia
dachowego z dachówki ceramicznej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
zamawiających (na załączniku nr 3 do SIWZ),

6) dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w
wykazie  „Wykaz  wykonanych  prac  podobnych”.  Dokumentami  potwierdzającymi  są
referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę  dokumenty,  z których
wynika, Ŝe robota budowlana wykonana została naleŜycie,

7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie  ubiegają-
cych się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umów o współdziałaniu, z której będzie wyni-
ka przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

8) Dowód wpłacenia /wniesienia wadium. 

Dokumenty  o  których  mowa  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Ewentualne  poświadczenia  muszą  być  opatrzone  imienną  pieczątką  z  podpisem  osoby
upowaŜnionej, datą i napisem „za zgodność z oryginałem”.

ZłoŜenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

10. INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWNIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
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Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i  wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem.

KaŜda  ze  stron  na  Ŝądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  dokumentów lub
informacji, o których mowa powyŜej, przekazanych faksem.

11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę.

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

# w kwestiach formalno-prawnych - Ewa Pigóra -  poniedziałek- piątek w godzinach 800- 1500, tel. 071-
316-20-43 do 45, wew. 52. 

# w kwestiach technicznych - Henryk Sorecki -  poniedziałek, wtorek  i czwartek w godz. od 900 do 1400 tel.
071-316-20-43 do 045 wew. 37, lub 071-335-12-37.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  2 000,- PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium uwaŜa się za wniesione, jeŜeli kwota wadium znajdzie się na rachunku  Zamawiającego
najpóźniej dnia 21.09.2009 roku do godz 10.00.
Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy przelać na rachunek bankowy numer
72 9574 1015 2003 0200 1605 0004
w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy
wpisać: „wadium przetargowe – sprawa: ZP.341-29/2009”). 
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpiecze-
niowej  lub poręczeniach udzielanych przez Polską  Agencję  Rozwoju Przedsiębiorczości,  naleŜy
zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pokój nr 15), a ksero-
kopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę naleŜy dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania
oferty drogą  pocztową  do  oferty naleŜy włączyć  kserokopię  dokumentu wadialnego,  o  którym
mowa w punkcie 12. od 2) do 5), potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
oraz dołączyć osobno oryginał tego dokumentu, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarb-
nikowi Gminy, a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie
przesłane wykonawcy pocztą.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŜeli:

1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŜytego

wykonania tej umowy;
3) Zamawiający  uniewaŜnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty  zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

5



Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.

JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty
prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
art.  25  ust.1  Ustawy,  lub  pełnomocnictw,  chyba,  Ŝe  udowodni,  Ŝe  wynika  to  z  przyczyn
niezaleŜnych po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeŜeli  wykonawca,  którego oferta  została
wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

2) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemoŜliwe  z  przyczyn
leŜących po stronie wykonawcy.

13. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  moŜe  przedłuŜyć  termin  związania
ofertą. Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuŜej jednak niŜ 60 dni.
Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres nie powoduje utraty
wadium.
Zgoda wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłuŜony okres związania ofertą.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi zawierać:

• wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

• wskazanie  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  powierzy
podwykonawcom  (punkt  4  załącznika  nr  4  do  SIWZ);  (Uwaga:  w  przypadku  braku
odpowiedniego skreślenia w punkcie 7 zamawiający przyjmuje iŜ  wykonawca nie zamierza
Ŝadnej części zamówienia powierzyć do wykonania podwykonawcom);

• oświadczenia i dokumenty formalne wymagane według punktu 9 SIWZ.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

Oferta musi  być  napisana czytelnie,  w języku polskim (wskazany jest  maszynopis lub wydruk
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komputerowy).

Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną  w rejestrze handlowym lub innym dokumencie,  właściwym dla
formy organizacyjnej firmy oferenta.

Wszystkie strony oferty,  w kolejności  wskazanej  w formularzu ofertowym, powinny być  spięte
(zszyte) w sposób zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.

KaŜda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniŜszego wzoru: 

< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA > 

OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA >

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyŜej musi być opisana nazwą i adresem oferenta.

Ofertę  składaną  do  ZAMAWIAJĄCEGO  za  pośrednictwem  np.  Poczty  Polskiej,  przesyłki
kurierskiej  naleŜy przygotować  w sposób określony powyŜej  i przesłać  w zewnętrznej kopercie
zaadresowanej w następujący sposób :

<NAZWA, ADRES, SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO> 

OFERTA W <TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA> 

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  ............

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w:

Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

w Biurze Podawczym (parter budynku)

nie później niŜ do dnia  21.09.2009 r. do godziny 10.00.

Oferty,  które  wpłyną  do  ZAMAWIAJĄCEGO po  wyznaczonym terminie  składania  ofert  będą
odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2009 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie
Miasta i Gminy Sobótka w pokoju nr 11.

Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół
z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta.

Podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje  nazwę  (firmy)  oraz  adres  wykonawców,  a  takŜe
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informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cenę oferty naleŜy obliczyć w następujący sposób:

a) Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i  pośrednie,  jakie  wykonawca  uwaŜa  za  niezbędne  do  poniesienia  dla  terminowego  
i  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  zysk  wykonawcy  oraz  wszystkie
wymagane  przepisami  podatki  i  opłaty.  Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  cenie
wszystkie  posiadane  informacje  o  przedmiocie  zamówienia,  a  szczególnie  informacje,
wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

b) Cenę  oferty  naleŜy  obliczyć  na  podstawie  pozycji  i  ilości  zawartych  w  Przedmiarze
(załącznik nr 1 do SIWZ). 

c) Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy, dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium
ceny  Zamawiający  jest  zobowiązany  dla  porównania  ofert  doliczyć  do  ceny  ofertowej
podmiotów zagranicznych, jeśli  nie są  oni zobowiązani do płatności  podatku w Polsce,
kwotę naleŜnego podatku VAT.

d) Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać  elementy cenotwórcze takie jak opłaty
celne i importowe oraz podatek VAT. 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe (art.
87 ust. 2 Ustawy).

17. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena brutto– 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

Cn / Cof.b. X 100 = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej kryterium.

18. INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niŜ  7  dni  od  dnia  przekazania  zawiadomienia  o  wyborze oferty,  nie  później  niŜ  przed
upływem terminu związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94, ust. 1a Ustawy.

b) JeŜeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  moŜe  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą
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przesłanki, o których mowa w art. 93, ust. 1 Ustawy.

c) Zamawiający  dopuszcza  moŜliwość  zmiany  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku
konieczności uzyskania czasochłonnych uzgodnień  i opinii.

19. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE  DO  TRE ŚCI  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby
zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

20. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCY.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe
doznać uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów ustawy,  przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

21. UWAGI OGÓLNE.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający  nie  przewiduje  prowadzenia  rozliczeń  w  walutach  obcych.  Zamawiający  nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się przy pomocy poczty elektronicznej.

Adres strony internetowej zamawiającego : www.sobotka.pl.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zaleca  się  aby  wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
1) Przedmiar robót.
2) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3) Oświadczenie wykonawcy Prace podobne
4) Wzór oferty
5) Wzór umowy o zamówienie
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