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A. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mniszków
ul Powstańców Wielkopolskich nr 10
26-341 Mniszków,
tel. (44) 756-15-22 w. 24
fax (44) 756-15-22
e-mail: budownictwo@mniszkow.pl
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na:
− remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica
powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego,
− budowie i przebudowie dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – Strzelce - droga krajowa
nr 12
− przebudowie obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka
3. TRYB POSTĘPOWANIA
− Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dni 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1986.)
− Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć
ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 71.32.20.00-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla następującego zakresu prac:
a) przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granice
powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego,
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont drogi powiatowej nr
3106E położonej na terenie gminy Mniszków, biegnącej przez teren zabudowany wsi Prucheńsko Duże i
Owczary, od granic administracyjnych powiatu opoczyńskiego i piotrkowskiego, tj. na odcinku od granic
administracyjnych powiatów do wyremontowanego i przebudowanego odcinka tej drogi przebiegającej przez
miejscowość Prucheńsko Duże. Planowany odcinek do przebudowy i remontu obejmie ok. 2,2 km długości z
uwzględnieniem skrzyżowania z projektowaną drogą gminną. Klasa techniczna drogi nr 3106E oznaczona
jako „Z”, średnia szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12 – 14 m.
b) budowa i przebudowa dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – Strzelce - DK12,
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi gminnej w skład
której wejdzie:
− Budowa odcinka drogi gminnej w nowym śladzie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3106E do
skrzyżowania z istniejącą drogą gminną przebiegającą przez miejscowość Owczary o długości ok. 800
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−

−
−

m z uwzględnieniem skrzyżowania z drogą przez miejscowość Owczary przy założeniu pasa
drogowego 12-15 m i klasy technicznej drogi – Z.
Przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość Owczary w kierunku miejscowości
Strzelce. Przebudowany odcinek drogowy o łącznej długości ok. 1150 m wraz z obiektem
inżynieryjnym uzyska parametry drogi klasy technicznej „Z” i nośności min. 100 KN/oś. Średnia
szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 12-14 m.
Budowa i przebudowa skrzyżowania z drogą gminną przebiegającą przez miejscowość Strzelce oraz
projektowanym odcinkiem drogi gminnej w kierunku DK 12.
Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną przebiegającą przez miejscowość Strzelce do
drogi krajowej nr 12. Budowa w nowym śladzie o długości ok. 600 m przy założeniu pasa drogowego
szerokości 12 – 15 m i klasy technicznej drogi Z. Wykonanie włączenia projektowanej drogi gminnej z
drogą krajową DK 12 zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę tej drogi.

c) przebudowa obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka .
Przebudowa obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka będzie obejmował dostosowanie do parametrów
techniczno użytkowych projektowanych dróg dojazdowych a konstrukcja nawierzchni przeniesie obciążenia
min. 100 KN/oś
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące opracowania projektowe,
które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia:
1. Mapy do celów projektowych, inwentaryzacja i ocena stanu technicznego (infrastruktura techniczna) wraz z
wypisami z rejestru gruntów.
2. Dokumentacja geotechniczna – badania konstrukcji nawierzchni i podłoża.
3. Koncepcja przebiegu drogi z założeniami techniczno-ekonomicznymi
4. Projekt budowlany z przyjętym etapowaniem robót.
5. Projekt wykonawczy.
6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami
szczególnymi.
7. Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej (między innymi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne i inne). (bez pozwolenia na budowę czy decyzji ZRID).
8. Projekt organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót).
9. Specyfikacje Techniczne.
10. W podziale na dwa odcinki: Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie (z aktualizacją).
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
12. Ewentualnie, mapy zawierające podziały działek zajętych pod projektowaną inwestycję.
13. Ewentualnie, w przypadku konieczności przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli
będzie to niezbędne- opracowanie projektów branżowych (podwykonawczych).
W zakres zamówienia wchodzi ponadto:
1. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
2. Przygotowanie odpowiedzi na etapie przetargu i ewentualna modyfikacji dokumentacji.
3. Ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na etapie
przygotowywania procedur przetargowych.
Przed rozpoczęciem prac projektowych należy opracować koncepcję przebiegu drogi i uzgodnić ją z
Zamawiającym. Zatwierdzona koncepcja przebiegu drogi będzie podstawa do opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej.
Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność przebudowy kolidujących urządzeń
infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona niezbędne projekty
branżowe. W tej sytuacji wartość całego zamówienia będzie uzależniona od wartości poszczególnych
projektów branżowych.
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Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona opracowanie projektowe w 5 egzemplarzach.
Ponadto przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję projektu na nośniku CD.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w tomie III niniejszej SIWZ „Opisie
przedmiotu zamówienia”. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda
wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoła się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Dokumentację Projektową stanowiącą przedmiot
umowy w terminie do 20 grudnia 2019 r.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania
umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia upływu okresu
rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp
oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 5 SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w pkt 5 SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacje projektowe na
budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi publicznej o długości minimum 2 km każda.
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im
powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie osoby na następujące stanowisko:
− Projektant branży drogowej - min. 1 osoba, która była autorem lub współautorem 2 PW lub PBW
dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min Z.
− Sprawdzający branży drogowej - min. 1 osoba, która była autorem lub współautorem 2 PW lub
PBW dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy min Z.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać
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Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast
warunki określone w pkt 5 SIWZ muszą spełniać łącznie.
Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części
zamówienia.
6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCOW WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
d) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na
rzecz, którego dostawy, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 5., zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, przedstawiając w tym celu:
− pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
− pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału
w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów wyżej wymienionych składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminy składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym w pkt. 9.1.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ
Pytania należy kierować na adres: Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Jan Andrzejczyk nr telefonu 44 756 15 22 w 24
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ile ustawa Pzp lub niniejsza SIWZ nie stanowi inaczej,
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu, na okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub
samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy
wraz z załącznikami. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty dla tego
postępowania.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym
języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.
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Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Oświadczenia i dokumenty dotyczące
właściwości Wykonawcy, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane.
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na
adres: Urząd Gminy w Mniszkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków oraz opisane:
„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: remoncie
i
przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu
opoczyńskiego/piotrkowskiego, budowie i przebudowie dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże –
Owczary – Strzelce - droga krajowa nr 12, przebudowie obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka”.
Nie otwierać przed dniem 08.03.2019r., godz. 1015”
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny
być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty winny być złożone w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 10 w
sekretariacie, w terminie 08.03.2019 r., do godziny 1000 czasu lokalnego.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania po upływie terminu otwarcia ofert.
11. OTWARCIE I OCENA OFERT
Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców Wielkopolskich
nr 10 – w Sali Konferencyjnej w dniu 08.03.2019 r., o godzinie 10 15 czasu lokalnego.
Otwarcie ofert jest jawne.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych warunków
zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, w tym
również koszty towarzyszące, takie jak koszty ubezpieczenia, dojazdów, wypisów, wyrysów, uzgodnień itp.
niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia oraz koszty Nadzoru Autorskiego oraz koszty
przygotowania odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane.
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13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
A) Cena kontraktowa (do zapłacenia) 100 %
1% odpowiada 1 punktowi.

A= Cena brutto oferty najtańszej X waga ceny (100)
Cena brutto oferty badanej

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona,
zawierająca największą ilość punktów, a więc oferta z najniższą ceną jest ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić za
wykonanie zamówienia.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą .
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b) nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresi e wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYNie dotyczy niniejszego postępowania

8

