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Numer sprawy: MR17/08/09 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

„Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie” 
 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 
odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) i spełnia 
wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 



 2 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Muzeum Regionalne w Pleszewie, Poznańska 34, 63-300 Pleszew,  
reprezentowana przez Dyrektora Adama Staszaka, 
tel. (0-62) 74 28 359, fax (0-62) 74 28 301. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”. 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Remont Muzeum Regionalnego polega na: 
-robotach rozbiórkowych, 
-robotach murarskich, 
-tynkowaniu, 
-robotach malarskich, 
-remoncie i montaŜu stolarki drzwiowej, 
-wykonaniu remontu podłoŜa, posadzki i okładzin wewnętrznych, 
-wykonaniu remontu podłóg pomieszczeń ekspozycyjnych etap I 
-wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Zakres prac do wykonania określony w przedmiarze robót (dodatek nr 7 do SIWZ) 
 
Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy (stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego 
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień). 
 
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się 
okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 
 
Zakres prac do wykonania: 
Określony w przedmiarze robót (dodatek nr 7 do SIWZ) w oparciu o projekt budowlany (dodatek nr 
8 do SIWZ) oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dodatek nr 9 do 
SIWZ). Za ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do 
wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.  
 
Uwaga ! Ilekroć w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót  wskazano markę lub pochodzenie 
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produktu lub urządzenia, naleŜy przyjąć, Ŝe za kaŜdą nazwą jest umieszczone słowo „lub 
równowaŜne”, tzn. Ŝe wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) 
wszystkimi parametrami nie gorszymi niŜ opisane w w/w dokumentach. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
4. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy. 
 
5. Podwykonawcy. 
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iŜ cały zakres robót 
określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. 
 
JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi 
załączyć do oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący dodatek nr 6 do 
niniejszej specyfikacji. 
 
Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całości robót. 
 
UWAGA !  JeŜeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) 
swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty wykonane 
przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie warunkiem 
przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczania robót.  
 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 
 
Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej.  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna). Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
UWAGA !  Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy oraz niŜej 
wymienione warunki szczególne :   
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Doświadczenie zawodowe 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności, jeŜeli 
jest ona prowadzona przez okres krótszy niŜ 5 lat) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą 
swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 1 robotę polegającą na 
wykonaniu robót budowlanych remontowych na obiekcie zabytkowym o wartości co najmniej 
70.000,- zł. 
 
Wykazana (co najmniej 1) robota budowlana musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, Ŝe 
robota ta została wykonane naleŜycie (np. referencjami wystawionymi przez Zamawiających). 
 
Potencjał kadrowy 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą, 
która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego a takŜe posiada 
kwalifikacje w zakresie kierowania budową i robotami konstrukcyjno-budowlanymi przy zabytkach 
nieruchomych, potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwalające na 
zrealizowanie zadania. 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie 
dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty niŜej wymienione 
dokumenty : 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 1 - 3 ustawy (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 2 do SIWZ). 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 4 ustawy (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 3 do SIWZ). 
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawione wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert musi zostać opatrzone przez właściwy urząd gminy adnotacją o aktualności 
danych zawartych w zaświadczeniu i datą.) 

4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 4 
do SIWZ). 

5) Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie (np. referencje). 
6) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności  (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 5 do SIWZ). 

7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6, Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował. 
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8) Aktualne zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynaleŜności do właściwej izby samorządu 
zawodowego. 

 
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zastosowanie ma § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605 ze zm.). 
 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : 
- dokumenty wymienione w ppkt. 2) i 3) muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot, 
- dokumenty wymienione w ppkt. 4) - 8) muszą być złoŜone przez co najmniej jeden podmiot, 
- oświadczenie wymienione w ppkt. 1) oraz formularz ofertowy i inne dokumenty oferty muszą być 

złoŜone wspólnie (tzn. w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia), 

- do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 
 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą 
przekazywane w formie faksu.  
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeŜeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami : 
Adam Staszak, Dyrektor tel. (062) 74 28 359 
Krystyna Majchrzak, księgowa tel. (062) 74 28 357 
Witold Hajdasz, Kustosz, tel. (062) 74 28 359 
 
9. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.  
 
10. Termin związania ofertą. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Oferent (Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu). 
Oferta musi zawierać : 

1)Formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej 
specyfikacji. 
2)Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ. 
3)Informację o podwykonawcach (wzór dokumentu jest dodatkiem nr 6 do SIWZ). 
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 
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Muzeum Regionalne w Pleszewie 

Poznańska 34 
63-300 Pleszew 

z dopiskiem : 
„Oferta – Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie. 
 Nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 08.09.2009 r.” 

 
oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 
ZłoŜenie przez jednego Wykonawcę więcej niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 
alternatywne spowoduje ich odrzucenie. 
 
Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim i pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej 
(bez uŜycia np. ołówka). Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci 
elektronicznej. 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane 
pieczątkami imiennymi. KaŜda poprawka w ofercie i załączonych do niej dokumentach musi być 
parafowana przez osobę lub osoby upowaŜnione do podpisywania oferty. 
 
Forma dokumentów. 
Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych 
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (poświadczona musi być kaŜda strona kopii). 
Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
Pełnomocnictwo. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub 
fizyczną. 
W przypadku złoŜenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 
 
PoŜądane jest, aby wszystkie strony oferty były zszyte w sposób uniemoŜliwiaj ący wysunięcie 
się którejkolwiek kartki. 
 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, Ŝe nie mogą być 
one ogólnie udostępniane, powinny być oznaczone klauzulą : „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: "ZMIANA". 
Oferent moŜe wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne powiadomienie 
wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert. 
12. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. 
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Oferty naleŜy składać w Muzeum Regionalnym  w Pleszewie, Poznańska 34,  
Termin składania ofert upływa dnia 8 września 2009 r. o godz. 10.00. 
Oferty złoŜone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 września 2009 r. o godz. 10.30 w Muzeum Regionalnym  
w Pleszewie, Poznańska 34. 
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu ofertowym ceny brutto realizacji 
zamówienia. Cenę naleŜy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 
cywilnego. Ustalona przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, 
niezaleŜnie do rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 
Wykonawcę kosztów ich realizacji. 
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres waŜności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w Formularzu ofertowym łącznej ceny robót 
niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przedmiarem robót w oparciu o dokumentację 
projektową, opisami technicznymi, specyfikacjami technicznymi, wiedzą techniczną, 
obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz 
za sposób wyliczenia na tej podstawie wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
Wykonawca. 
Cena oferty musi uwzględniać, poza pracami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji 
projektowej, równieŜ wszystkie te elementy cenowe, które z technicznego punktu widzenia okaŜą 
się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia. 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji zadania. 
Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i podana w PLN 
(polskich złotych) cyfrowo i słownie.   
 
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.   
 
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium : cena 100 % 
 
Sposób oceny ofert. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert.  
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, jeŜeli : 
- jest niezgodna z ustawą;  
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;  
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
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- została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

- zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 
Pozostałe oferty oceniane będą punktowo. 
Maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru : 
 
                Cmin 

C = -----------------   x   100 
                Cx              
 
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto. 
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu. 
Cx - cena brutto rozpatrywanej  oferty. 
 
Wynik postępowania 
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów 
oceny ofert. 
 
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 
Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami 
wynikającymi z art. 92 ustawy. 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne uniewaŜnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
15. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , 
Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 
 
16. Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
17. Wzór umowy. 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 
wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
JeŜeli Wykonawca wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w § 1 umowy zostanie określony zakres robót, który Wykonawca będzie 
wykonywał za pomocą podwykonawców. 
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Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian § 2 zawartej umowy poprzez przedłuŜenie 
terminu zakończenia robót w konieczności realizacji zamówień dodatkowych. 
 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują 
Wykonawcom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 – 198 ustawy). 
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest 
do Zamawiającego.  
Zgodnie z art. 180 ust. 1 zdanie drugie ustawy i pkt 8 SIWZ, do wnoszenia protestów Zamawiający 
wybiera formę faksu. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, z zastrzeŜeniem, Ŝe protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej.  
Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł 
zapoznać się z jego treścią. 
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. Przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu 
reguluje art. 181 ust. 4 – 7 ustawy. 
Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
a) treści ogłoszenia,  
b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.  
Protest inny niŜ wyŜej wymieniony Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 
 
W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
− opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
− wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
− odrzucenia oferty. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie 
przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.  
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Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 
 
Dodatki :  
1. Formularz ofertowy. 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

1 - 3 ustawy. 
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy. 
4. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim 

rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 
5. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia. 
6. Informacja o podwykonawcach. 
7. Przedmiar robót. 
8. Projekt budowlany. 
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych. 
10. Wzór umowy. 
 
Wszystkie dodatki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 
 
 
Pleszew, dn. 17.08.2009 r.                                                                 Zatwierdził: 
 

     Dyrektor 
 
             Adam Staszak 
  


