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Rozdział I  
1. Wstęp  
Zamawiający:  
GMINA LEONCIN 
ul. PARTYZANTÓW 3 
05-155 LEONCIN 
NIP 531-16-66-399 ;  REGON 000538981 
TEL.FAX. (22) 785-65-82, 785-65-82, 785-66-00  
e-mail:  ug.leoncin@tlen.pl 
adres internetowy: www.leoncin.nbip.pl 
2. NUMER POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia oznaczone jest numerem GK-341/p. n/ 14 / 2010. 
Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer , a 
wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i protesty winny być kierowane na adres 
podany powyŜej. 
3. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia                             
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).  
4. Przedmiot zamówienia-nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:  Dostawa okien 
plastikowych PCV wraz z ich montaŜem do Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 
Grochalach 
CPV 45 42 11 32-8 
5 Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien  
plastikowych PCV wraz z ich montaŜem do Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 
Grochalach w ilości 114 szt. Na przedmiot zamówienia składa się między innymi demontaŜem 
starych okien drewnianych, montaŜ nowej stolarki okiennej PCV z wykończeniem oraz innymi 
pracami dodatkowymi związanymi z wymianą okien zgodnie z przedmiarem robót.  
Okna wykonane z profilu  pięciokomorowego, z podziałem wg załączonych szkiców. Współczynnik 
przenikania ciepła U = 0,7W/m²K.  Izolacyjność akustyczna Rw 35-40dB. Orientacyjne wymiar otworów wg 
załączonych szkiców. Parapety pozostają istniejące.  
Przy robotach związanych z instalacją okien naleŜy ściśle stosować się do instrukcji producenta 
tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montaŜu. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną 
dokumentacją, poleceniami inwestora. 
Oferta musi zawierać wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) – w wersji papierowej.  
5. Data wszczęcia postępowania Postępowanie zostaje wszczęte w dniu 29.11.2010 roku w 
związku z zamieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 
zamieszczeniu go na stronie internetowej Zamawiającego www.leoncin.nbip.pl i tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego.  
 
Rozdział II Warunki dotyczące Wykonawców  
1. Warunki dotyczące oferty:  
● KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę w której moŜe być zaoferowana tylko jedna 
cena. Ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Oferta musi być 
przygotowana zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi być 
napisana czytelnie w języku polskim. Formularz ofertowy musi być wypełniony zgodnie z 
zawartą w nim instrukcją. Wszystkie strony muszą być złączone ze sobą w sposób trwały. 



● KaŜda strona musi być opatrzona numerem  strony. Kopie wszystkich dokumentów 
dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 
upowaŜnione do jej podpisania (na kaŜdej zapisanej stronie). Wszelkie poprawki lub zmiany w 
tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisująca ofertę. Oferta musi być zapakowana i opisana według danych: -oferta na przetargu 
nieograniczonego  „ Dostawa okien do Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 
Grochalach”  -adres zamawiającego Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin  -nazwa i 
adres Wykonawcy... -nie otwierać przed 07.12.2010 roku godz. 09.00. W celu sporządzenia 
prawidłowo oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy.   
Ofertę moŜna zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert. Zmiany dotyczące treści 
oferty powinny być zapakowane w ten sam sposób jak oferta. Opakowanie, w którym jest 
przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem ,,zamiana". W przypadku wycofania 
oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego oświadczenie podpisane przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy o treści:,, Proszę o wycofanie oferty z przetargu 
nieograniczonego na...." (wstawić odpowiednio do przedmiotu przetargu). Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Oferta wycofana niezwłocznie zostanie 
odesłana Wykonawcy. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą bądź firmą 
kurierską. Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby 
Zamawiającego w Urzędzie Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin do sekretariatu 
pokój nr 8. Oferty złoŜone po wyznaczonym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcom bez jej otwierania.  
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:                                                                                                                               
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                                                              
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:                                                                                                                                           
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna, Ŝe warunek jest spełniony jeŜeli 
Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,                                                                                                                                                  
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli 
wykonawca naleŜycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na instalowaniu stolarki PCV o wartości brutto nie mniejszej niŜ  
30 000,00 PLN.                                                                                                              
2.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – zamawiający uzna, Ŝe warunek jest 
spełnione jeŜeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,                                                                                                              
2.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zamawiający uzna, Ŝe warunek 
jest spełniony jeŜeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych,                                                                                                 
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie, ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana łącznie przez zamawiającego. Wykonawca moŜe polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 



szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
(wówczas naleŜy załączyć do oferty).                                                                         
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Zamawiający uzna, Ŝe warunki są spełnione jeŜeli Wykonawca przedstawi oświadczenie i 
dokumenty wyszczególnione w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 1. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca 
spełnia, nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 
oświadczeniach i dokumentach. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie, ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana łącznie przez zamawiającego. 
Rozdział III Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy                                 
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty naleŜy załączyć:                                       
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.                                                                                                                                          
1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ,                                                                                                         
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych do oferty naleŜy załączyć:  
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,  
ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do  
SIWZ. 
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo  
zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2  
ustawy Prawo zamówień publicznych.                                          
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe  
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane  
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące  
przed upływem terminu składania ofert.                   
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z  
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał  
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności  
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej  
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli wykonawca wykazuje spełnienie  
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na  
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień  
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda  
od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  



SIWZ w rozdziale III pkt. 2. 3.                                                                                                           
3.Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:                                                                                  
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale III SIWZ pkt. 2 ppkt. 2.2.,2.3.,2.4.  
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:                                          
3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,                                                                       
3.2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych  
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie  
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania  
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się  
dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt.3, ppkt. 3.1. i 3.2. zastępuje się je  
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem  
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  
miejsce zamieszkania. Terminy określone w ppkt. 3.1 i 3.2 stosuje się odpowiednio.  
4.Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:                                                                                                                      
4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą  
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania.                                                                                                                                  
4.2.W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo  
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                                                                                                           
4.3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie:  
postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, ustanowionego pełnomocnika oraz  
zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.  
4.4.JeŜeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być  
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców. 
4.5.W przypadku gdy kilku Wykonawców składa ofertę wspólną, do oferty naleŜy załączyć:  
a) dokumenty i oświadczenie wymienione w SIWZ w rozdziale III. pkt. 2. wystawione 
indywidualnie dla kaŜdego z Wykonawców,  
b) wspólny formularz oferty oraz dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale III. pkt.1. 
podpisane przez ustanowionego pełnomocnika.                                                        
4.6.Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.                                                                                                              
4.7. W formularzu oferty naleŜy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.                                                                                            
5.Inne wymagane dokumenty:  
5.1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 7).  
5.2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upowaŜnioną. 
Uwaga Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy wykonawca 
dołączy kopie dokumentów, kaŜda strona kserokopii dokumentów wymaganych przez 
zamawiającego musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upowaŜnioną do 



podpisywania oferty. JeŜeli oferta jest podpisywana przez osobę nie figurującą we właściwym 
rejestrze, jeŜeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub innym dokumencie wymagane się 
załączenia do oferty pełnomocnictwa z którego wynika umocowanie do skutecznego składania 
oświadczeń woli. Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału, albo kopii pełnomocnictwa 
wraz z jego notarialnym poświadczeniem podpisu. Zamawiający zaŜąda przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złoŜona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej 
prawdziwości.  
Rozdział IV Informacja dotycząca podwykonawców  
1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy Podwykonawcom.  
2. Wykonawca złoŜy oświadczenie z którego wynika:  
- Ŝe wykona zamówienie samodzielnie lub jakie części zamówienia zostaną powierzone 
Podwykonawcom, w tym celu naleŜy załączyć do oferty poprawnie wypełniony załącznik nr 7.  
3. W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2 rozdziału IV SIWZ,  
uznaje się, Ŝe wykona on zamówienie samodzielnie.  
4. Zamawiający nie określa w SIWZ, która część zamówienia nie moŜe być powierzona  
podwykonawcom.  
Rozdział V Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okien plastikowych na profilu zamkniętym wraz z  
montaŜem. 
2.Przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 1 – Przedmiar robót, rysunki. 
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat od daty    
    montaŜu okien oraz udzieli bezpłatnego przeglądu co 6 miesięcy.  
Rozdział VI Termin wykonania zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do 31 marca 2011 roku. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: Zespól Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 
gmina Leoncin 
 Rozdział VII Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze  
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na  
podstawie kryterium oceny ofert.  
2. Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium podanego poniŜej, przy czym za najkorzystniejszą  
ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą liczbę procent.  
3. Przy wyborze i ocenie złoŜonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym  
kryterium:  

Nazwa kryterium - cena 100% Waga kryterium     – 100% 
    
Kryterium najniŜsza cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:  

Cn  
C = --------- x 100  

Cb  
Gdzie: Cn - oferta z najniŜsza ceną brutto Cb - cena brutto badanej oferty  
Przy porównaniu ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto oferowanego przedmiotu  
zamówienia, którą Wykonawca poda w formularzu oferty.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki  
określone w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza (otrzymała największą liczbę  



procent).  
Rozdział VIII Istotne postanowienia proponowanej umowy oraz termin płatności  
1. Treść proponowanej umowy została zawarta w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia, pn. ,,Projekt Umowy".  
2. Wykonawca zaakceptuje termin płatności minimum 30 dni od daty wystawienia faktury, której  
podstawę wystawienia stanowi oryginał protokołu odbioru robót podpisany przez Strony.  
Rozdział IX Sposób obliczania ceny oferty  
1.Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ  
formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) według zasad określonych w sposobie wypełnienia  
tego formularza. W formularzu oferty Wykonawca poda całkowitą cenę oferty. Wykonawca  
określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego  
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym. Cena zawiera min wartość netto i wartość podatku  
VAT. 
Cena oferty musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, opracowanego na 
podstawie przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego ( w załączniku nr 1 do SIWZ). 
Cena poszczególnych zakresów robót musi uwzględniać wszystkie składniki kosztów 
niezbędnych do ich wykonania. Oferta musi zawierać wyceniony przedmiar robót (kosztorys 
ofertowy) – w wersji papierowej. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z naleŜytym wykonaniem zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne 
nakłady pozwalające wykonać przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ. W cenie 
powinny być równieŜ uwzględnione wszystkie podatki, oraz ewentualne rabaty. Wykonawca 
opracuje własny kosztorys ofertowy w oparciu o załączony do  
SIWZ przedmiar robót i wymogi SIWZ. W kosztorysie ofertowym naleŜy wyszczególnić i  
wycenić wszystkie składniki cenotwórcze, na podstawie których kosztorys ofertowy został  
opracowany.  
2.Cena nie ulega zmianie przez czas związania umową z zastrzeŜeniem postanowień projektu  

umowy – załącznik nr 3.  
3.Cena oferty musi być podana w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT.  
4.Cena oferty musi być wyraŜona z dokładności do dwóch miejsc po przecinku w PLN.                     
5.JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 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.  
Rozdział X  
Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
Rozdział XI  
Miejsce i termin składania ofert  
1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  
05-155 Leoncin w sekretariacie pokój nr 8  
2. Oferty naleŜy złoŜyć do dnia: 07.12.2010 roku do godziny: 09:00  
Rozdział XII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
przekazywania oświadczeń lub dokumentów  
1. W postępowaniu obowiązującą formą porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
będzie forma pisemna, wszelkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje, itp.  
muszą być dostarczone w formie pisemnej. Mogą zostać przesłane faksem oraz niezwłocznie  
dostarczone w formie pisemnej do siedziby zamawiającego drogą pocztową lub przy udziale  



firmy kurierskiej lub osobiście.  
2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. zostaną przekazane  
faksem, na Ŝądanie jednej ze stron, strona druga ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt  
ich otrzymania.  
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający  
domniema, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez wykonawcę zostało  
mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.  
4. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem  
była kierowana wyłącznie na adres lub faks podany w SIWZ w rozdziale I pkt. 1 i opatrzona  
numerem sprawy: GK-342/p.n/14/10 
5. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą na  
zasadach i w terminach określonych w art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6.  
Zamawiający jednocześnie przekaŜe treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym  
doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej,  
na której zamieszczono SIWZ.  
Rozdział XIII Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. Po wyborze oferty w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia  
umowy Wykonawca zostanie poinformowany o dniu, godzinie i miejscu jej podpisania. Termin  
zawarcia umowy moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia przez któregoś z wykonawców  
odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany  
po zakończeniu postępowania odwoławczego.  
2. Zawarcie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3,  
05-155 Leoncin w sekretariacie.  
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183  
ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania  
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostanie przesłane w  
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeŜeli  
zostanie przesłane w inny sposób nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania  
ofertą.  
4. JeŜeli zostanie złoŜona tylko jedna oferta zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed upływem  
terminów o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.  
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.  
6. W celu zawarcia umowy ze strony Wykonawcy powinny przybyć osoby uprawnione do jej 
podpisania.  
7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie 
będzie wynikało z dokumentów załączonych do oferty.  
8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, 
która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców.  



Rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
Rozdział XV Termin związania ofertą  
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres trzydziestu dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Rozdział XVI Otwarcie ofert  
Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 
Leoncin pokój nr 12 w dniu: 07.12.2010 roku o godzinie: 09:30  
Rozdział XVII Tryb otwarcia i ocena ofert  
1. W dniu otwarcia ofert o godzinie wskazanej jak wyŜej, przewodniczący komisji przetargowej, 
działając na podstawie art. 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniu Wójta 
Gminy o powołaniu Komisji przetargowej dokona następujących czynności:  
1.1. przedstawi członków komisji , 
1.2. poda kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia,  
1.3. dokona publicznego otwarcia ofert, poprzez rozcięcie kopert i wydobycie ofert, w kolejności 
wpłynięcia, 
1.4. odczyta dane wyszczególnione w art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 1.5. 
sporządzi listę uczestników postępowania po stronie Wykonawców i Zamawiającego, 1.6. 
zatwierdzi protokół z publicznego otwarcia ofert,  
1.7. pouczy Wykonawców o treści art. 233§1 Kodeksu Karnego,  
1.8. zamknie oficjalną część otwarcia ofert,  
1.9. odbierze oświadczenia stosownej treści od członków komisji,  
1.10. wyznaczy kolejny termin spotkania komisji.  
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.  
3. Po sesji otwarcia nastąpi badanie ofert bez udziału Wykonawców.  
4. Oferty badane będą pod kątem zgodności z warunkami z SIWZ.  
5. Ocena merytoryczna ofert nastąpi wyłącznie na podstawie kryteriów podanych w SIWZ.  
Rozdział XVIII Pracownicy uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami 
Osobami uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami są:                                   
W sprawie procedury przetargowej insp. ds. gospodarki komunalnej Barbara Kicińska tel. (22) 
785-65-82, 785-65-85, 785-66-00 wew. 18   
W spawie przedmiotu zamówienia insp. ds. budownictwa i inwestycji Aniela Jarząbek tel. j.w  
Rozdział XIX Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcami  
Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich - PLN  
Rozdział XX Wykluczenie wykonawcy  
1. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
Rozdział XXI Odrzucenie oferty  
Zamawiający odrzuci ofertę jeŜeli:  
1. jest niezgodna z ustawą,  
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  



5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
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 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
Rozdział XXII UniewaŜnienie postępowania  
Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:  
1. nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający będzie 
mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  
3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały 
złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.  
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć,  
5. postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie 
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
Rozdział XXIII Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych  
Zamawiający nie dopuszcza częściowego składanie ofert.  
Rozdział XXIV Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
Rozdział XXV Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza wariantowego składania ofert.  
Rozdział XXVI Informacje dotyczące aukcji elektronicznej  
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
Rozdział XXVII Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający 
przewiduje ich zwrot  
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złoŜeniem oferty jak i uczestnictwem w 
postępowaniu obciąŜa wyłącznie wykonawcę.  
2. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po 
stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŜyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty.  
Rozdział XXVIII Udost ępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
1. SIWZ jest dostępna w formie pisemnej i elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego 
www.leoncin.nbip.pl, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, do dnia składania ofert.  
2. Formę papierową  SIWZ moŜna odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Leoncin 
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój nr 12, w godzinach 9.00 –17.00 poniedziałek, wtorek -  
piątku w godzinach 8.00 –16.00  
3.SIWZ moŜna pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej 
Zamawiającego.  



Rozdział XXIX Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 
art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia 
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego.  
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania 
ofert.  
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
9. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców.  
11. Na czynność o której mowa wyŜej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
12. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeŜeli 
zostały przesłane w inny sposób.  
13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŜe wobec postanowień SIWZ, wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej.  



14. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone powyŜej w pkt.12 i 13 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
16. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych (art. 179 – 198g ) pt. ,,Środki ochrony prawne”. 
 Rozdział XXX Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 
kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).  
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie podlega zwrotowi.  
3. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń), na stronie 
internetowej Zamawiającego www.leoncin.nbip.pl oraz kaŜdy indywidualnie w formie pisemnej.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


