
Świętokrzyskie Biuro Geodezji

w Kielcach

25-520 Kielce ul. Targowa 18

Telefon :41 343-04-36, fax 41

Znak sprawy: ŚBG - FK-3323- 01/12

SPECYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług
geodezyjnych.
/CPV 71.35.32.00, CPC 86753/

Nazwa zamówienia : wykonanie projektu scalenia gruntów wsi Okó ł, gmina Bałtów ,

powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Tryb postępowania o zamówienie publiczne : przetarg nieograniczony

Kielce, dnia 25.07.2012 r Zatwierdzi ł :

DYR TOR
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I. ZAMAWIAJĄCY:

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

25-520 Kielce ul. Targowa 18

REGON: 260406083

NIP: 959-190-41-16

Adres e-mail zamawiaj ącego : sbg@sbrr.pl .
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl

II. TRYB POST ĘPOWANIA 0 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest na zasadach okre ś lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r
– Prawo zamówie ń publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z pó źn. zm .)

Orygina ł SIWZ podpisany przez osob ę uprawnion ą w imieniu zamawiaj ącego, stanowi ący
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów zwi ązanych z tre ści ą tego dokumentu,

dostępny jest w formie papierowej w siedzibie zamawiaj ącego. W wersji elektronicznej SIWZ

udostępniona jest na stronie internetowej zamawiaj ącego i mo że być przekazywana

nieodp łatnie wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail). Po uprzednim zamówieniu

przez wykonawców zamawiaj ący przewiduje mo ż liwość powielenia i przestania nieodp łatnie

kopii SIWZ w formie papierowej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod CPV 71.35.32.00, CPC 86753 Us ługi opomiarowania

2. Obiekt scaleniowy sk ładaj ący się z jednego obrębu –Okó ł

3. Powierzchnia obj ęta scaleniem: 1385 ha

4. Liczba dziatek objętych scaleniem: 7433

5. Liczba pozycji rejestrowych: 804

6. Przedmiotem zamówienia jest sporz ądzenia projektu scalenia gruntów wsi Okó ł, gmina
Ba łtów, powiat ostrowiecki, woj. świ ętokrzyskie.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia — do 15.12.2013 r.

2. Ca łość zadania zostanie podzielona na trzy etapy realizacyjne:

I etap : Termin realizacji - do 15 grudnia 2012 r.

1.1. Analiza i ocena materia łów geodezyjno-kartograficznych;

1.2. Pomiar niezb ędny i stabilizacja obszaru scalenia;

1.3. Sporządzenie ogólnego projektu scalenia;

1.4. Badanie Ksi ąg Wieczystych;

II etap: Termin realizacji - do 31 lipca 2013 r.

2.1. Wykonanie szacunku porównawczego gruntów i okazanie do uczestnikom scalenia;

2.2. Obliczenie warto ści gruntów i sporz ądzenie rejestru szacunku porównawczego gruntów
przed scaleniem;

2.3 . Zapoznanie uczestników scalenia z warto ści ą szacunkową ich gruntów oraz zebranie
życze ń ;

III etap: Termin realizacji- do 15 grudnia 2013 r

3.1. Projekt szczegó łowy - opracowanie projektu rozmieszczenia nowych dzia łek dla

poszczególnych uczestników scalenia;

3.2. Wyznaczenie, okazanie projektu i stabilizacja granic ewidencyjnych;

3.3. Rozpatrzenie zastrze żeń do projektu scalenia;

3.4. Za łożenie ewidencji gruntów i budynków wed ług nowego stanu;

3.5. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezb ędnej do za łożenia ksi ąg wieczystych i

ujawnienia w ksi ęgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. 0 udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki okreś lone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.:

posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ś lonej dzia łalno ści lub czynno ści,

posiadaj ą odpowiedni ą wiedzę i do świadczenie niezbędne do wykonania

zamówienia
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dysponuj ą odpowiednim potencja łem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie
zamówienia,

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy,

2. Niezale żnie od powy ższego ogólnego warunku udzia łu w niniejszym post ępowaniu
Wykonawca winien spełnia ć także warunki w zakresie:

2.1. Wykonawca daje rękojmi ę 36 miesi ęcy.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU

A. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzia łu w postępowaniu
wskazanych w rozdziale V pkt. 1 SIWZ:

1.	O świadczenie o spe łnianiu warunków udzia łu w postępowaniu, (art. 22 ust. 1 ustawy) —
wg wzoru okre ś lonego wZałgczniku nr2 do SIWZ— orygina ł ;

2. Wykaz us ług geodezyjno-kartograficznych - minimum dwóch, w tym jednej
polegaj ącej na wykonaniu projektu scalenia gruntów na obszarze scalenia minimum
500 ha - wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania
(data zamieszczenia Og łoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w
siedzibie zamawiaj ącego oraz na jego stronie internetowej), a jeżeli okres dzia łalności
jest krótszy — w tym okresie wg wzoru okre ś lonego w Załączniku nr 4 do SIWZ, który
stanowi ć b ędzie kolejny za łącznik do oferty wykonawcy oraz za łączenia dokumentów
potwierdzaj ących, że usługi te zosta ły wykonane należycie (orygina ły lub kopie
po świadczone za zgodność z orygina łem przez wykonawc ę ).

3. Wykaz osób, co najmniej 2 osoby, które b ęd ą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacj ą na temat ich kwalifikacji zawodowych ( co najmniej
jedna osoba musi posiada ć wymagane uprawnienia zawodowe w rozumieniu ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie „rozgraniczanie i podzia ły
nieruchomo ści oraz sporz ądzanie dokumentacji do celów prawnych” (uprawnienia
geodezyjne z zakresu 2 ) oraz „geodezyjne urz ądzanie terenów rolnych i le śnych”
( uprawnienia geodezyjne z zakresu 5 ) wg wzoru okre ś lonego w Załączniku Nr 5 do
SIWI.

UWAGA
Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26:ust. 2b)

zobowiqzany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
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niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia — orygina ł
podpisany przez podmiot.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy — wg wzoru okre ś lonego
w Załączniku nr 3 do SIWZ — orygina ł lub kopia po świadczona za zgodność
z orygina łem przez wykonawcę ;

5. Aktualny odpis z wła ściwego rejestru, je żeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej ni ż 6 miesi ęcy przed upływem terminu sk ładania ofert. Brak
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 osoby fizyczne wykazuj ą składając
o świadczenie, o którym mowa w pkt. 2 - orygina ł lub kopia po świadczona za zgodno ść z
orygina łem przez wykonawc ę ;

6. Aktualne za świadczenie w ła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzaj ącego, że
wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków i op łat, lub za świadczenie, że uzyska ł
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ło żenie na raty zaleg łych p łatno ści lub
wstrzymanie w ca ło ści wykonania decyzji wła ściwego organu — wystawione nie wcze śniej ni ż 3
miesiące przed up ływem terminu składania ofert - orygina ł lub kopia po świadczona za
zgodność z orygina łem przez wykonawcę ;

7. Aktualne za świadczenie w ła ściwego oddzia łu Zak ładu Ubezpiecze ń Spo łecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, że wykonawca nie zalega
z op łacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo łeczne, lub potwierdzenie, że uzyska ł
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz ło żenie na raty zaleg łych p łatno ści lub
wstrzymanie w ca ło ści wykonania decyzji w ła ściwego organu — wystawione nie wcze śniej niż 3
miesiące przed up ływem terminu składania ofert - orygina ł lub kopia po świadczona za
zgodno ść z orygina łem przez wykonawcę .

UWAGA:

Jeżeli wykonawca, wykazując spe łnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega

na zasobach innych podmiotów na zasadach okre ślonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

a podmioty te będq brały udzia ł w realizacji części zamówienia, zobowiqzany jest do przedstawienia

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, wg zasad określonych w pkt. 4- 8 — orygina ł lub kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot.

8. Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ś lonym w art. 24 ust. 1 pkt
4 — 8 ustawy, wystawionej nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu sk ładania
ofert (orygina ł lub kopia po świadczona za zgodność z orygina łem przez wykonawcę );

9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre ś lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcze śniej ni ż 6 miesięcy przed up ływem terminu składania ofert
(orygina ł lub kopia po świadczona za zgodno ść z orygina łem przez wykonawcę );

10. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie zamówienia wykonawców występujących
wspólnie (w tym spó łki cywilne) ka żdy wykonawca oddzielnie sk łada dokumenty wskazane w
pkt od 4 - 8 (o świadczenie i kopia dokumentu odpowiednio podpisane oraz potwierdzone za
zgodność z orygina łem przez podmiot, którego dotyczy dany dokument).
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11. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w:

a. pkt 4, 5, 6, 8 - zobowi ązany jest za łączyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ące odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og łoszono upad ło ści (orygina ł lub kopia
poświadczona za zgodno ść z orygina łem przez wykonawc ę ). Dokument powinien by ć
wystawiony nie wcze śniej ni ż 6 miesi ęcy przed up ływem terminu sk ładania ofert.

nie zalega z uiszczaniem podatków, op łat, sk ładek na ubezpieczenie spo łeczne
i zdrowotne albo, że uzyska ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozło żenie na raty zaleg łych p łatno ści lub wstrzymanie w ca łości wykonania decyzji
wła ściwego

	

organu

	

(orygina ł

	

lub

	

kopia

	

po świadczona

	

za

	

zgodno ść
z orygina łem przez wykonawcę ). Dokument powinien by ć wystawiony nie wcze śniej
ni ż 3 miesiące przed up ływem terminu sk ładania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si ę o zamówienie (orygina ł lub kopia
po świadczona za zgodno ść z orygina łem przez wykonawc ę ). Dokument powinien by ć
wystawiony nie wcze śniej ni ż 6 miesięcy przed up ływem terminu składania ofert.

b. pkt 7 - zobowi ązany jest do z ło żenia za świadczenia w ła ściwego organu sądowego lub
administracyjnego kraju pochodzenia albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie okre ś lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy (orygina ł lub kopia
po świadczona za zgodno ść z orygina łem przez wykonawcę ).

12. Je żeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 10, zast ępuje się je dokumentem zawieraj ącym
o świadczenie z ło żone przed notariuszem, w ła ściwym organem sądowym, administracyjnym
albo

	

organem

	

samorządu

	

zawodowego

	

lub

	

gospodarczego

	

kraju,
w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania — orygina ł lub kopia po świadczona
za zgodno ść z orygina łem przez wykonawc ę . Dokumenty powinny by ć wystawione z
zachowaniem wymaganych terminów, odpowiednio wg zasad okre ś lonych dla dokumentów
wymienionych w pkt 10 niniejszego rozdzia łu.

13. Zamawiający wymaga, aby za łączone do oferty dokumenty, sporz ądzone w języku obcym
z ło żone zosta ły wraz z t łumaczeniem na j ęzyk polski, po świadczonym przez wykonawc ę .

B. Wykaz pozosta łych dokumentów i dodatkowe informacje

1. Wype łniony „Formularz oferty” - wg wzoru okre ś lonego Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie zamówienia wykonawców wyst ępujących
wspólnie

	

(w

	

tym

	

spółki

	

cywilne)

	

—

	

pe łnomocnictwo

	

do

	

reprezentowania
w

	

postępowaniu

	

o

	

udzielenie

	

zamówienia

	

publicznego

	

albo

	

reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (orygina ł lub
po świadczona notarialnie kopia).

3. Pe łnomocnictwo okre ś lające jego zakres — w przypadku, gdy wykonawc ę reprezentuje
pe łnomocnik (orygina ł, po świadczona notarialnie kopia).

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni ężnej (rozdzia ł VIII, pkt 2 lit. b — e SIWZ) —
orygina ł

	

dokumentu

	

potwierdzaj ącego

	

wniesienie

	

przez

	

wykonawcę

	

wadium,
w wymaganej wysoko ści. Orygina ł dokumentu może zosta ć dołączony do oferty lub mo że zosta ć
zło żony w siedzibie zamawiającego, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcj ą zawartą
w rozdziale X pkt 2 niniejszej SIWZ z dopiskiem „WADIUM ” przed up ływem terminu
wyznaczonego do sk ładania ofert.
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5. W przypadku nie z łożenia wymaganych oświadcze ń lub dokumentów (nie dotyczy dokumentu, o
którym mowa w pkt 4 — wadium), lub nie z łożenia pe łnomocnictw, albo w przypadku z łożenia
o świadcze ń lub dokumentów zawieraj ących błędy lub z łożenia wadliwych pe łnomocnictw,
zamawiaj ący wezwie wykonawców do ich z ło żenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich
zło żenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by łoby uniewa żnienie
postępowania. Zło żone na wezwanie zamawiaj ącego o świadczenia lub dokumenty powinny
potwierdza ć spe łnianie przez wykonawc ę warunków udzia łu w postępowaniu oraz spe łnianie
przez oferowane us ługi wymaga ń okre ś lonych przez zamawiaj ącego, nie pó źniej ni ż w dniu, w
którym up łyn ął termin składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega

	

sobie

	

mo ż liwość wezwania

	

wykonawców do

	

zło żenia,
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyja śnie ń dotyczących o świadcze ń lub dokumentów.

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza si ę wykonawców, którzy nie spe łniają
warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.

8. Zamawiający

	

zawiadomi

	

równocześnie

	

wykonawców,

	

którzy

	

zostali

	

wykluczeni
z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podaj ąc uzasadnienie faktyczne
i prawne, z zastrze żeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy (przesy łając zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty).

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą .

10. Za osoby uprawnione do sk ładania o świadcze ń woli w imieniu wykonawców uznaje si ę :
osoby wykazane w prowadzonych przez s ądy rejestrach handlowych, rejestrach spó łdzielni
lub rejestrach przedsi ębiorstw pa ństwowych, fundacji, stowarzysze ń itp.;
osoby wykazane w za świadczeniach o wpisie do ewidencji dzia łalno ści gospodarczej;
osoby legitymujące się odpowiednim pe łnomocnictwem udzielonym przez osoby,
o których mowa powy żej; w przypadku podpisania oferty przez pe łnomocnika wykonawcy
(pe łnomocnictwo musi by ć dołączone do oferty w wymaganej formie).

VII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SI Ę WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

1. W niniejszym post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sk ładane przez wykonawców
oferty wraz z załącznikami wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa żności.

2. Pozosta łe

	

o świadczenia,

	

wnioski,

	

zawiadomienia

	

oraz

	

informacje

	

zamawiający
i wykonawcy przekazywa ć mogą sobie faksem lub drogą elektroniczn ą, przy czym zawsze
dopuszczoną jest forma pisemna.

3. Je żeli o świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane s ą przez zamawiaj ącego
lub przez wykonawc ę za pomocą faksu lub drogą elektroniczn ą , ka żda ze stron na żądanie drugiej
zobowi ązana jest do niezw łocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4. Wykonawca mo że zwrócić się do zamawiającego o wyja śnienie tre ści SIWZ. Zamawiaj ący jest
obowi ązany niezw łocznie udzieli ć wyja śnie ń , jednak nie pó źniej ni ż na 2 dni przed up ływem
terminu sk ładania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyja śnienie tre ści SIWZ wp łynął do
zamawiającego nie później ni ż do końca dnia, w którym upływa po łowa terminu sk ładania
ofert. Je żeli wniosek o wyja śnienie tre ści SIWZ wp łynie po up ływie w/w terminu lub dotyczy
udzielonych wyja śnie ń , zamawiający mo że udzieli ć wyja śnie ń albo pozostawi ć wniosek bez
rozpatrzenia.

5. Przed łu żenie terminu sk ładania ofert nie wp ływa na bieg terminu sk ładania wniosku,
o którym mowa w pkt. 4.
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6. Treść zapyta ń wraz z wyja śnieniami, bez ujawnienia ź ród ła zapytania, zamawiaj ący przeka że
wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ, oraz udost ępni na stronie internetowej, której
adres podany zosta ł w rozdziale I niniejszej SIWZ.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj ący mo że w ka żdym czasie, przed up ływem
terminu sk ładania ofert, zmieni ć treść SIWZ. Dokonan ą zmian ę SIWZ zamawiaj ący przeka że
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ oraz zamie ści na stronie
internetowej, której adres podany zosta ł w rozdziale I niniejszej SIWZ.

8. Osobq upoważnionq do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego
postępowania jest:

Wies ław Kuleta — p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Geodezji Świę tokrzyskiego Biura Geodezji w

Kielcach ul. Targowa 18 pok. 211 tel: 41 343 04 36

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

	

1.

	

Zamawiaj ący żąda wniesienia wadium w wysoko ści 7.000 zł ( słownie z ł : siedem

tysi ęcy)

	

2.

	

Wadium mo że być wnoszone w jednej lub kilku nast ępuj ących formach:

a. Pieniądzu;
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spó łdzielczej kasy oszczędno ściowo — kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieni ężnym;
c. Gwarancjach bankowych;

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ębiorczo ści (Dz.U.z
2007r. Nr 42, poz., 275 z pó źn. zm .).

3. Wadium musi by ć wniesione przez wykonawców przed up ływem terminu wyznaczonego do
składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni ądza liczy si ę termin wp ływu ś rodków na konto
zamawiającego (moment uznania rachunku zamawiaj ącego).

1) Wadium wnoszone w pieniądzu wp łaca się przelewem na rachunek bankowy

zamawiającego nr: 20 1560 0013 2536 2438 7109 0003

2) Tytu ł wp łaty: Wadium — przetarg nieograniczony na sporządzenia projektu scalenia

gruntów wsi Okó ł

5. Wadium wniesione w pieni ądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b — e musi wskazywa ć przedmiot
zamówienia i zabezpiecza ć zło żoną ofertę na ca ły okres, na jaki wykonawca jest zwi ązany ofertą ,
tj. na okres 60 dni licz ąc od dnia otwarcia ofert. Dokument taki musi zawiera ć nieodwo łalne i
bezwarunkowe zobowi ązanie poręczyciela lub gwaranta wyp łacenia zamawiaj ącemu, na
pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt 12 niniejszego
rozdzia łu Dokument może zosta ć za łączony do oferty lub mo że zosta ć złożony w oddzielnej
kopercie oznaczonej zgodnie z wzorem okre ś lonym w rozdziale X SIWZ z dopiskiem „WADIUM” w
siedzibie zamawiającego, pok. 211 przed up ływem terminu wyznaczonego do sk ładania ofert.
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7. Zamawiaj ący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewa żnieniu postępowania, z wyj ątkiem wykonawcy, którego oferta
zosta ła wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrze żeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt. 12 lit a
niniejszego rozdzia łu).

8. Wykonawcy, którego oferta zosta ła wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiaj ący zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Zamawiaj ący zwraca niezw łocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ł ofertę przed

upływem terminu sk ładania ofert.

10. Zamawiaj ący żąda ć będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawc ę , któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 7, je żeli w wyniku rozstrzygni ęcia odwo łania jego oferta zosta ła
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre ś lonym przez

zamawiającego.

11. Wadium wniesione w pieni ądzu zamawiaj ący zwraca wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by ło ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni ędzy na

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę .

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w nast ępujących przypadkach:

a. zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - je żeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie

zamawiaj ącego, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy, nie z łożył wymaganych dokumentów

lub o świadcze ń, lub pe łnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to

z przyczyn nieleżących po jego stronie,

b. zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - je żeli wykonawca, którego oferta zosta ła wybrana:

odmówi ł podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
okre ś lonych w ofercie,

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta ło się niemo ż liwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od up ływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z up ływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj ącego mo że przed łu żyć termin zwi ązania

ofertą, z tym, że zamawiający mo że tylko raz, co najmniej na 3 dni przed up ływem terminu

związania ofertą , zwróci ć się do wykonawców o wyra żenie zgody na przed łu żenie tego terminu o

oznaczony okres, nie d łu ższy ni ż 60 dni.

4. Odmowa wyra żenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wniesionego przez
wykonawcę wadium.

5. Przed łu żenie okresu zwi ązania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przed łużeniem

okresu wa żności wadium albo, je żeli nie jest to mo ż liwe, z wniesieniem nowego wadium na

przed łu żony okres zwi ązania ofertą .

X . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
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1. Wymagania formalne:

a) Wykonawca mo że z ło żyć tylko jedn ą ofertę , w której musi być zaproponowana tylko jedna
cena i nie mo że jej zmieni ć .

b) Oferta musi obejmowa ć ca ło ść zamówienia i musi by ć sporządzona w formie pisemnej pod
rygorem niewa żno ści. Treść oferty musi odpowiada ć SIWZ.

c) W skład oferty powinny wchodzi ć wszystkie wymagane przez zamawiaj ącego formularze,
o świadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Dokumenty musz ą być
podpisane przez wykonawc ę - osobę lub osoby uprawnione do sk ładania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy, zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Pe łnomocnictwo do podpisywania oferty (orygina ł, po świadczona notarialnie kopia lub kopia
po świadczona za zgodno ść z orygina łem przez osoby udzielaj ące pe łnomocnictwa) musi być
załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów do łączonych przez wykonawc ę .
Pe łnomocnictwo musi by ć podpisane przez wykonawc ę (osobę lub osoby uprawnione do
składania o świadcze ń woli w imieniu wykonawcy).

d) W przypadku sk ładania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegaj ących się
o udzielenie zamówienia, do oferty musi by ć załączone pe łnomocnictwo (orygina ł,
po świadczona notarialnie kopia lub kopia po świadczona za zgodno ść z orygina łem przez
osoby udzielające pe łnomocnictwa) okre ś lające jego zakres, podpisane przez wykonawc ę
(osobę lub osoby uprawnione do sk ładania o świadcze ń woli w imieniu ka żdego wykonawcy).

e) Zaleca się , aby oferta zosta ła zło żona przy wykorzystaniu za łączonych druków - dodatków do
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza z ło żenie oferty i za łączników do oferty na drukach
sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiada ć będzie tre ści
zawartej przez zamawiającego w dodatkach za łączonych do niniejszej SIWZ.

f) Oferta musi spe łnić następujące wymogi:

musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewa żno ści, na maszynie do pisania, komputerze lub r ęcznie d ługopisem;
formularze i o świadczenie musz ą być podpisane przez wykonawc ę - osobę lub osoby
uprawnione do sk ładania oświadcze ń woli w imieniu wykonawcy;
za łączone do oferty dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, mog ą
być z ło żone w formie orygina łu lub kserokopii (czytelnej) i musz ą być wówczas
poświadczone za zgodno ść z orygina łem przez wykonawc ę - osobę lub osoby
uprawnione do składania o świadcze ń woli w imieniu wykonawcy (podpis czytelny, lub
parafka z pieczęcią imienn ą ),
wszystkie miejsca, w których wykonawca naniós ł poprawki, muszą być podpisane
(parafowane) przez wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do sk ładania o świadcze ń
woli w imieniu wykonawcy, poprawki musz ą być dokonane poprzez skre ś lenie i
nadpisanie prawid łowych danych — nie dopuszcza si ę dokonywania poprawek przy
u życiu korektora.

g) Wszystkie strony oferty powinny by ć kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawc ę
- osobę lub osoby uprawnione do sk ładania oświadcze ń woli w imieniu wykonawcy. Oferta
wraz z załącznikami powinna by ć zespolona w sposób uniemo ż liwiaj ący jej
zdekompletowanie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialno ści za kompletność oferty w
przypadku, gdy strony nie będą ponumerowane i/lub nie b ędzie zespolona w trwa ły
sposób.

h) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi ą tajemnicę przedsi ębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z pó źniejszymi zmianami) wykonawca winien
w sposób nie budz ący wątpliwo ści zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Informacje te winny by ć oznaczone klauzul ą : „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozosta łych informacji zawartych
w ofercie. Strony nale ży ponumerowa ć w taki sposób, aby umoż liwić ich dostosowanie do
pozosta łej części oferty (nale ży zachowa ć ciągłość numeracji stron).

2. Opakowanie oferty:

a) ofertę należy z ło żyć w trwale zamkni ę tym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie),
uniemo ż liwiającym otwarcie i zapoznanie si ę z tre ścią oferty przed up ływem terminu
składania ofert,

b) opakowanie oferty powinno być oznaczone nazwą wykonawcy lub jego imieniem
i nazwiskiem oraz dok ładnym jego adresem (dopuszcza si ę odcisk pieczęci)
i opisane w następujący sposób:

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach, 25-520 Kielce ul. Targowa 18

Oferta na: wykonanie projektu scalenia gruntów wsi Okó ł, gmina Ba łtów, powiat
ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA

W dniu 05.09 2012 godz. 10:15

3. Zamawiaj ący nie ponosi odpowiedzialno ści za zdarzenia wynikaj ące z braku opisu na
kopercie, zgodnie ze wzorem okre ś lonym w pkt 2, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym
terminem, a w przypadku przesy łania oferty drogą pocztową lub przy wykorzystaniu z us ług
firm kurierskich albo z ło żenia w miejscu innym, ni ż okre ś lone przez zamawiaj ącego w
rozdziale XI pkt. 1 SIWZ — za jej nie otwarcie podczas sesji jawnego otwarcia ofert.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i z łożeniem oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składa ć w siedzibie Świ ętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach ul.

Targowa 18 pok. 211 do dnia 05.09.2012 r do godziny 10: 00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2012 r o godz. 10:15 w siedzibie

Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach ul. Targowa 18 pok. 210.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

a) Wykonawca mo że zmieni ć lub wycofa ć zło żon ą ofertę pod warunkiem, że
zamawiaj ący otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty
przed up ływem terminu składania ofert, okre ś lonego w pkt 2 niniejszego rozdzia łu,

b) powiadomienie musi by ć dostarczone w zamkni ętym, nieprzezroczystym
opakowaniu oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdz. X pkt 2 SIWZ,
opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” .

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
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Wykonawca podaje cen ę oferty brutto.

Cen ę należy obliczyć dla ca łości prac obj ętych przedmiotem zamówienia.

Cena oferty powinna zosta ć okreś lona z dok ładności ą do drugiego miejsca po
przecinku. Rozliczenia z wybranym Wykonawcą dokonywane będ ą w walucie polskiej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERT.

1. Kryterium, którym zamawiaj ący będzie się kierowa ł przy wyborze oferty jest cena

2. Znaczenie kryterium:

Cena oferty

	

—

	

100%,

3. Ilość punktów w kryterium cena dla ka żdej ocenianej oferty zostanie wyliczona przez
komisj ę przetargową wg poni ższego wzoru:

C min

C=	 x 100 pkt

	

gdzie 1 pkt =1 %

C bad

C

	

-

	

ilość punktów badanej ofertywkryterium cena,

C min.

	

cena oferty (brutto) najni ższa spo ś ród wszystkich ofert,

C bad. -

	

cena (brutto) badanej oferty.

4. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższy wynik oceny oferty uznana zostanie przez
zamawiaj ącego za najkorzystniejsz ą .

5. Jeżeli w toku oceny z ło żonych ofert oka że się , że nie mo żna dokona ć wyboru
najkorzystniejszej oferty ze wzgl ędu na to, że zosta ły zło żone oferty o takiej samej cenie,
zamawiaj ący wezwie wykonawców, którzy z ło żyli te oferty, do z ło żenia w terminie
okreś lonym przez zamawiaj ącego ofert dodatkowych. Wykonawcy sk ładaj ący oferty
dodatkowe nie mog ą zaoferowa ć cen wyższych ni ż zaoferowane w zło żonych ju ż ofertach.

6. W toku badania i oceny ofert zamawiaj ący mo że żąda ć wyja śnień dotycz ących tre ści
z łożonych ofert. Nie dopuszcza si ę prowadzenia mi ędzy zamawiaj ącym a wykonawcą
negocjacji dotyczących zło żonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
tre ści.

7. Zamawiaj ący w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra żąco niską cen ę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, mo że zwróci ć się do wykonawcy o udzielenie w okre ś lonym
terminie wyja śnie ń dotyczących elementów oferty maj ących wp ływ na wysoko ść
ceny. Zamawiaj ący odrzuci ofertę wykonawcy, który nie z ło ży wymaganych wyja śnie ń
lub je żeli dokonana ocena wyja śnie ń wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera ra żąco niską cen ę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiaj ący poprawi w tek ście oferty:

a) oczywiste omyłki pisarskie,
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b) oczywiste omyłki rachunkowe,.

c) inne omyłki polegaj ące na niezgodno ści oferty z SIWZ, niepowoduj ące istotnych
zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiaj ąc o tym wykonawcę , którego oferta zosta ła poprawiona.

9. Je żeli w ci ągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si ę na
poprawienie omy łki polegaj ącej na niezgodno ści oferty z SIWZ niepowoduj ącej
istotnych zmian w tre ści oferty, jego oferta zostanie przez zamawiaj ącego odrzucona.

10. Zamawiaj ący odrzuci ofertę, je żeli wyst ąpi, co najmniej jedna przes łanka
unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy.

11. Za najkorzystniejsz ą zostanie uznana oferta, która uzyska najwy ższą liczbę punktów
wyliczonych wg wzoru, podanego w pkt 3 niniejszego rozdzia łu SIWZ.

12. Zamawiaj ący uniewa żni postępowanie o udzielenie zamówienia, je żeli:

12.1. nie z łożono żadnej oferty niepodlegaj ącej odrzuceniu;

12.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni ższą cen ą przewyższa kwot ę ,

którą Zamawiaj ący zamierza przeznaczy ć na sfinansowanie zamówienia, chyba,

że Zamawiaj ący mo że zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

12.3. wystąpi ła istotna zmiana okoliczno ści powoduj ąca, że prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie le ży w interesie publicznym, czego

nie mo żna byto wcze śniej przewidzie ć ;

12.4. post ępowanie obarczone jest niemo ż liwą do usuni ęcia wad ą uniemo ż liwiaj ącą
zawarcie niepodlegaj ącej uniewa żnieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

13. 0 uniewa żnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiaj ący powiadomi

równocze śnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali si ę o udzielenie zamówienia —

w przypadku uniewa żnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert —

i którzy z łożyli oferty — w przypadku uniewa żnienia postępowania po up ływie terminu

składania ofert — podaj ąc jednocze śnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. INFORMACJE 0 FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOOSTA Ć DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla odpowiedniej cz ęści
zamówienia, zamawiaj ący zawiadomi wykonawców, którzy z łożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj ąc nazwę (firm ę ), siedzib ę i adres
wykonawcy, którego ofert ę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak że nazwy
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z łożyli swoje oferty wraz ze
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streszczeniem oceny i porównania z ło żonych ofert zawieraj ącym punktacj ę
przyznan ą ofertom w kryterium cena,

b) wykonawcach, których oferty zosta ły odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) termin, po up ływie którego mo że zosta ć zawarta umowa.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a, zamawiaj ący zamie ści niezwłocznie na
stronie internetowej, której adres podany zosta ł w rozdziale I niniejszej SIWZ, oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiaj ący mo że zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
nie krótszym ni ż 10 dni od dnia przes łania zawiadomienia o wyborze oferty faksem
lub poczt ą elektroniczn ą, albo w terminie nie krótszym ni ż 15 dni od dnia przestania
zawiadomienia w innej formie.

4. Zamawiaj ący mo że zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
up ływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, je żeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zosta ła zło żona tylko jedna oferta.

5. Je żeli wykonawca, którego oferta zosta ła wybrana, uchyla si ę od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiaj ący wybierze ofert ę najkorzystniejsz ą
spo ś ród pozosta łych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że
zajdzie którakolwiek z przes łanek do uniewa żnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiaj ący nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi Za łącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiaj ący wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
zawartych w niej warunkach.

Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą dla swej wa żno ści formy pisemnej pod rygorem
niewa żno ści i będ ą dopuszczalne w granicach unormowania artyku łu 144 ustawy Prawo
zamówie ń publicznych.
Zmiana umowy mo ż liwa jest w sytuacji, gdy:
1) jest korzystna dla Zamawiaj ącego,
2) konieczność zmiany wynika z okoliczno ści, których nie da ło si ę przewidzie ć w dacie
zawarcia umowy,
3) zmieni ły si ę przepisy, których regulacje wp ływają na prawa i obowi ązki stron,
4) ustalone umową terminy mogą ulec wyd ł u żeniu o czas opó źnienia, jeżeli takie opóźnienie
jest lub b ędzie mia ło wp ływ na wykonanie przedmiotu umowy w nast ępuj ących
przypadkach:

a) wystąpienia konieczno ści wykonania dodatkowych i niemo ż liwych do przewidzenia
prac których zrealizowanie jest niezb ędne, z uwagi na zmian ę obowi ązujących przepisów, a
których przeprowadzenie wi ąże się z potrzeb ą zmiany terminu,
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b) jakiegokolwiek opó źnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub
daj ących si ę przypisa ć Zamawiaj ącemu,

c) sity wyższej,
d) na skutek dzia ła ń osób trzecich uniemo ż liwiaj ących wykonanie prac, które to

dzia łania nie są konsekwencj ą winy którejkolwiek ze stron,
e) wystąpienie innych szczególnych okoliczno ści, za które Wykonawca nie jest

odpowiedzialny,
f) istnieje konieczność przesuni ęcia terminu wykonania poszczególnych etapów b ąd ź

terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiaj ącego.

XVII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCY
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ś rodkami ochrony prawnej w niniejszym post ępowaniu są odwo łanie i skarga do s ądu, przewidziane
w Dziale VI ustawy, które przys ługuj ą wykonawcom, a tak że innemu podmiotowi, je żeli ma lub mia ł
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós ł lub mo że ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiaj ącego przepisów ustawy. Ś rodki ochrony prawnej wobec og łoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równie ż organizacjom wpisanym na listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia ś rodków ochrony prawnej prowadzon ą przez Prezesa Urzędu
Zamówie ń Publicznych.

ODWOŁANIE

1. Odwo łanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści
zamawiającego podję tej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno ści,
do której zamawiaj ący jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.

	

W niniejszym postępowaniu odwo łanie przys ługuje na wszystkie czynno ści Zamawiaj ącego.

3. Odwo łanie powinno wskazywa ć czynność lub zaniechanie czynno ści zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera ć zwięzłe przedstawienie zarzutów,
okre ś la ć żądanie oraz wskazywa ć okoliczno ści faktyczne i prawne uzasadniaj ące wniesienie
odwo łania.

4. Odwo łanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwo ławczej) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc ą
wa żnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwo łanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przes łania informacji o czynno ści
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - faksem lub poczt ą elektroniczn ą ,
albo w terminie 15 dni - je żeli korzystano z innych ś rodków.

6. Odwo łujący przesy ła kopię odwo łania Zamawiaj ącemu przed up ływem terminu do wniesienia
odwo łania w taki sposób, aby móg ł on zapozna ć się z jego treścią przed up ływem tego
terminu. Domniemywa si ę, i ż zamawiaj ący móg ł zapozna ć się z tre ścią odwo łania przed
up ływem terminu do jego wniesienia za pomoc ą jednego ze ś rodków, o których mowa w art.
27 ust. 2 ustawy (faksem, drog ą elektronicznie).

7. Kopię odwo łania zamawiający przesy ła niezw łocznie, nie pó źniej ni ż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a je żeli odwo łanie dotyczy tre ści ogłoszenia lub postanowie ń SIWZ, zamieszcza j ą równie ż na
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stronie internetowej, na której zosta ły zamieszczone, wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwo ławczego.

8. Wykonawca mo że zg łosić przystąpienie do postępowania odwo ławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwo łania, wskazując stronę, do której przyst ępuje
i interes w uzyskaniu rozstrzygni ęcia na korzy ść strony, do której przystępuje. Zg łoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie przewidzianej do odwo ła ń , a jego kopi ę
przesy ła się zamawiającemu i wykonawcy wnosz ącemu odwo łanie.

9. W przypadku wniesienia odwo łania wobec tre ści SIWZ Zamawiaj ący mo że przed łu żyć termin
składania ofert.

10. Zamawiaj ący w dowolnym czasie, jednak nie pó źniej ni ż na 7 dni przed up ływem wa żno ści
wadiów, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post ępowania, do przed łu żenia
wa żności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia
postępowania do zawarcia umowy, je żeli odwo łanie wniesiono po wyborze najkorzystniejszej
oferty, Wezwanie kieruje si ę jedynie do wykonawcy, którego ofert ę wybrano, jako
najkorzystniejszą .

11. Wykonawcy, którzy przyst ąpili do postępowania odwo ławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwo ławczego, je żeli maj ą interes w tym, aby odwo łanie zosta ło
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Odwo łanie podlega rozpoznaniu, je żeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis
uiszcza si ę najpó źniej do dnia up ływu terminu do wniesienia odwo łania, a dowód jego
uiszczenia dołącza się do odwo łania.

13. Regulamin post ępowania przy rozpoznawaniu odwo ła ń , a także wysokość i sposób
pobierania wpisu od odwo łania oraz rodzaje kosztów w post ępowaniu odwo ławczym
i sposób ich rozliczania, okre ś lone zosta ły przez Prezesa Rady Ministrów w drodze
rozporządze ń — dostępne na stronie Urzędu: www.uzp.gov.pl .

14. Wpis nale ży wnosi ć w wysoko ści i na rachunek bankowy zgodnie z komunikatem og łoszonym
na stronie Urzędu: www.uzp.gov.pl

15. Do postępowania odwo ławczego stosuje si ę odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z pó źn. zm .)
o sądzie polubownym ( arbitra żowym), je żeli ustawa nie stanowi inaczej.

SKARGA

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post ępowania odwo ławczego przysługuje skarga
do sądu, którą wnosi si ę do sądu okręgowego wła ściwego dla siedziby zamawiaj ącego. Skargę
mo że wnie ść równie ż zamawiaj ący.

2. Skargę wnosi się za po ś rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor ęczenia orzeczenia
Izby, przesy łaj ąc jednocze śnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skarg ę wraz
z aktami postępowania odwo ławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. W postępowaniu tocz ącym si ę wskutek wniesienia skargi stosuje si ę odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, je żeli przepisy
zawarte w Rozdziale 3 ustawy nie stanowi ą inaczej.

4. Skarga powinna czyni ć zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawiera ć : oznaczenie zaskar żonego orzeczenia; przytoczenie zarzutów i ich zwi ę złe uzasadnienie;
wskazanie dowodów; wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian ę orzeczenia w ca ło ści lub
części.
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5. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg ę mo że wnieść także Prezes Urzędu
Zamówie ń Publicznych. Prezes Urz ędu mo że także przystąpi ć do toczącego się postępowania. Do
czynno ści podejmowanych przez Prezesa Urz ędu stosuje si ę odpowiednio przepisy ustawy a dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks post ępowania cywilnego o prokuratorze.

6. Od wyroku sądu lub postanowienia ko ńczącego postępowanie w sprawie nie przys ługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje si ę do Prezesa Urzędu. Do czynno ści podejmowanych przez
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, okre ś lone w
części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postępowania cywilnego.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1. Formularz ofertowy—Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o spe łnieniu warunków udzia łu w postępowaniu- Zatqcznik Nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania Zatqcznik Nr 3
4. Wykaz us ług - Załącznik Nr 4
5. Wykaz osób, które b ędq uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Za łącznik Nr 5
6. Wzór umowy — Za łącznik Nr 6
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