
Znak : OC.5543.24.2016

Stanisławów, dnia 1 czerwca 2016 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

na  wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej wraz z kotłownią gazowa w  budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów
1. Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie: ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto. 

3. Opis Przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  instalacji  wewnętrznej  gazowej  wraz  z 
kotłownią  w  budynku  remizy  OSP w  Stanisławowie,  ul.  Szkolna  10  zgodnie  z 
projektem i pozwoleniem na budowę.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
3.1 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.
3.2 Wykonanie kotłowni gazowej.
3.3 Wykonanie prób szczelności.
3.4 Wykonanie odbioru instalacji gazowej.

4. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  oraz  postanowienia  dotyczące  zamówienia  zostały 
określone w:

1) Dokumentacji  projektowej  budowlanej  i  wykonawczej,  przedmiarze robót,  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,

2) Wzorze umowy.
4.1  Zamawiający informuje, że wszystkie podane nazwy materiałów, wyrobów i urządzeń 

użyte w dokumentacji projektowej są nazwami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie  innych  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  pod  warunkiem  zapewnienia 
równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w dokumentacji 
projektowej  tj.  o parametrach nie gorszych niż  określone w dokumentacji  projektowej 
oraz  opisie  Przedmiotu  zapytania  ofertowego  oraz  wymaga  uzgodnienia  w  zakresie 
materiałów, wyrobów i urządzeń z autorami projektów i Zamawiającym.

4.2  Zamawiający informuje, że wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji 
projektowej,  obowiązujących  przepisów  prawa,  sztuki  budowlanej  i  wizji  lokalnej  w 
terenie.  Oferent  zobowiązany  jest  do  ujęcia  w  cenie  ofertowej  wszystkich  robót 
budowlanych.  Pominięcie  jakiegokolwiek  elementu  nie  będzie  podstawą  do  zmiany 
wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie.

5. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.    
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca usługi zobowiązuje się ją wykonać w terminie do 31.08.2016r.

Za  termin  wykonania  usługi  rozumie  się  przekazanie Zamawiającemu wykonanego 
zadania   w  zakresie  opisanym  w  ust.  3  pkt  3.1-4  końcowym  protokołem  odbioru  z 
załączonymi atestami i protokółami odbioru, w terminie określonym w tym ustępie.

9. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:
9.1 Złożenie oferty  zgodnie z warunkami zamieszczonymi w ogłoszenie o zamówieniu.
9.2 Posiadanie :

1) uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia,
2) wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania Przedmiotu zamówienia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Przedmiotu zamówienia,
4) dysponowania  niezbędnymi  do  realizacji  Przedmiotu  zamówienia  urządzeniami 

oraz narzędziami,
5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Przedmiotu zamówienia,
6) nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokona  oceny  spełnienia  powyższych  warunków  na  podstawie  złożonych 
dokumentów wymienionych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia.

10. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia wymaganych warunków (bezwzględnie wymagane)
10.1  Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu z podpisem 
osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawniającym do występo-
wania w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą 
parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

10.2 Załączniki do oferty
1. załącznik nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymaga-
ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wysta-
wionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź 
oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2. załącznik nr 2 –  oświadczenie o braku zaległości podatkowych ,
3. załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu składek na ubezpie-

czenie zdrowotne lub społeczne, 
4. załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

5. załącznik Nr 5 –  wykaz robót 
Zamawiający  uzna  ten  warunek za spełniony jeżeli   Wykonawca  wykaże   się 

realizacją  co najmniej  jednej  roboty budowlanej polegającej  na wykonaniu 
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robót o podobnym charakterze, jak ujęte w niniejszym ogłoszeniu,  w okresie 
ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone. Zrealizowana 
robota  musi być o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto. 

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wy-
konanych robót budowlanych i dowodów, czy roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.                            

6. załącznik nr 6 – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz oso-
bami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia.  Opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy dysponują  osobami: 
kierownik  budowy  posiadający  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych 
funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności bu-
dowlanej będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
oraz
osoba mająca  stosowne uprawnienia  i  koncesje  na wykonanie  usługi  która jest 
Przedmiotem zamówienia.

    7.  wzór umowy

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i po-
świadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
W przypadku stwierdzenia,  iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne  lub budzą 
wątpliwości co do ich prawdziwości,  Zamawiający może żądać od  Wykonawcy  przedsta-
wienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.    

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazu-
ją w formie pisemnej.

12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
Składając ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu ter-
minu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją wycofać tylko przed upływem 
terminu składania ofert.  

13. Opis sposobu przygotowania ofert.
13.1 Oferta  musi  być  przygotowana zgodnie z  wymaganiami  zawartymi  w niniejszym 

ogłoszeniu.
13.2 Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia 

ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.
13.3 Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
13.4 Każdy Wykonawca może złożyć  jedną kompleksową ofertę na wykonanie przed-

miotu zamówienia. 
13.5 Oferty zawierającej wariantowe wykonanie zamówienia, spowoduje odrzucenie ofer-

ty. 
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13.5 Ofertę należy umieścić w  kopercie która winna być zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów oraz będzie posiadać 

oznaczenia:
Sprawa Znak: OC.5543.24.2016
„Wykonanie instalacji  wewnętrznej  gazowej wraz z kotłownią w budynku remizy OSP w 
Stanisławowie, ul. Szkolna 10” 

Nie otwierać przed 21.06.2016r. Godz. 10:15

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
14.1 Oferty należy składać do dnia 21.06.2016r. Godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Stani-

sławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pok. 19, pod rygorem nie rozpatrzenia 
oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

14.2  Wykonawca  może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, że  Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wpro-
wadzaniu zmian, poprawek, itp. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być 
złożone według takich samych wymagań jak składana oferta odpowiednio oznako-
wana z dopiskiem „ZMIANA”.

         Oferta złożona po terminie jest nieważna, nie rozpatruje się jej i odsyła bez otwiera-
nia. Oferty złożone po terminie, oferty nie podpisane przez uprawnioną osobę zo-
staną odrzucone jako oferty nieważne.

14.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2016r. Godz. 10:15 w Urzędzie Gmi-
ny Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

14.4 Podczas otwierania koperty Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:
- stan otwartej koperty (która powinna być nienaruszone do chwili otwarcia),
- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- ceny ofertowe i warunki gwarancji, 

14.5 W części niejawnej, oceny ofert dokona Zamawiający w oparciu o kryteria określo-
ne w punkcie  16 niniejszego ogłoszenia.

14.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będą powiadomieni pisemnie. Wy-
niki przetargu będą publikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanisławów 
oraz na stronie internetowej bip.stanislawow.eu

15. Sposób obliczania ceny ofertowej.
15.1 Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.
15.2 Wykonawca jest zobowiązany podać cenę w kwocie netto, brutto oraz wyszczegól-

nić podatek VAT. 
13.3 Podana w ofercie przez Wykonawcę cena będzie wielkością stałą w okresie obowią-

zywania umowy, z zastrzeżeniem zmian o których mowa we wzorze Umowy.   

16. Informacja  o wszelkich  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po 
zakończeniu postępowania w celu zawarcia Umowy 
Po rozstrzygnięciu zamówienia wybrany Wykonawca zostaje poinformowany o wyniku i 
przybliżonym terminie zawarcia Umowy. 

17. Kryteria oceny ofert.

Sposób oceny ofert:

1) Punkty przyznawane w  kryterium „Cena” (C) będą liczone według następującego 
wzoru
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           CN

C = ---------- x 100 pkt x 0,90
            CB

gdzie:
C  – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta ,
CN – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
CB  – cena brutto oferty badanej.
0,90=90%  - waga kryterium
Z tytułu kryterium ceny wykonawca może uzyskać maksymalnie 90 pkt.

2) Punkty  w kryterium „przedłużenie okresu gwarancyjnego” będą przyznawane  
    w następujący sposób: 
a)  Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 36 miesięcy ) = 

10 punktów
b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) 

spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.
c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie 

oferty
d) Okres gwarancji pozostałych ofert będzie liczony wg proporcji matematycznej

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Gob - 36
B =      x 10

                 Gn - 36

B – ilość punktów
Gob – okres gwarancji oferty badanej
Gn – oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak
         nie dłuższym niż 72 miesięcy)
 

Uwaga:  
Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do SIWZ)
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie 
z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 m-cy. 
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie poda-
nia (wpisanie) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.  
1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.
Maksymalny   okres   gwarancji   uwzględniony   do   oceny   ofert  wynosi   72   m-ce.   Jeżeli 
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 72 m-ce do oceny ofert zostanie przyjęty okres  
72   m-cy   i   taki   zostanie   uwzględniony   także   w   Umowie.   Wykonawca,   który   zaoferu -
je najkorzystniejszy  okres   (72   miesięczny)   otrzymuje   maksymalną   liczbę   punktów  w   ra-
mach kryterium gwarancja  tzn.10 pkt. 

3) Ostateczny ranking ofert przeprowadzony będzie według wzoru:
 C + B

           gdzie: 
                 C- ilość punktów za cenę badanej oferty,

   B – ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji.

    
18. Udzielenie zamówienia.
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18.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie podpisana Umowa, któ-
rej wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
18.2 Termin zawarcia Umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania.
18.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
• zmiany terminu składania ofert,
• wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, 

niejasne lub budzą wątpliwości ,
• uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
• poprawienia omyłek rachunkowych,
• odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
• odrzucenia ofert niezgodnych z treścią niniejszego postępowania,
•  wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w 

przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

19. Wszystkie  rozliczenia  między  Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w 
złotych polskich.

20.  Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca ubiegający się o Zamówienie zobowiązany jest wnieść  wadium w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy Pzp., tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z  

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na rachunek bankowy Zamawiającego:

25 9226 0005 0035 0437 3000 0010 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na 
wykonanie ” Instalacji wewnętrznej gazowej wraz z kotłownią gazowa w  budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie ul. Szkolna 1 znak: OC.5543.24.2016”

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin wniesienia wadium przyjęty zosta-
je termin uznania kwoty na rachunku bankowym  Zamawiającego.

6. Wadium wnoszone w innej w formie niż pieniądz,  należy dołączyć do oferty w następujący 
sposób: kserokopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)  załączyć do oferty w 
sposób trwały, natomiast oryginał tego dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożli-
wiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w ogłoszeniu o zamówieniu spowodu-
je wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najko-
rzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzyst-
niejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem waż-
ności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuże-
nia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia po-
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stępowania do zawarcia Umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniej -
szej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :
1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy ka-
pitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy  do 
grupy kapitałowej, lub nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 
ust.2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wyko -
nawcę jako najkorzystniejszej. 

2) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warun-
kach określonych w ofercie,

3) jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
4) jeżeli zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie Wykonawcy.
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga  wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie na-
leżytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie za wykonanie 
całego zakresu Umowy .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy można wnieść w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginał  dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi  być  dostarczony do 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania Umowy przed jej podpisaniem. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki  oddział  w 
Stanisławowie, nr 25 9226 0005 0035 0437 3000 0010 z dopiskiem „Wykonanie instala-
cji wewnętrznej gazowej wraz z kotłownią gazowa w  budynku remizy   Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Stanisławowie ul. Szkolna 1 znak: OC.5543.24.2016”

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu stano-
wiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli  Za-
mawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady Przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

9. Wniesienie zabezpieczenia musi być zgodne z zapisami ustawy Pzp.
10. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą być dokonywane z zacho-

waniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, ponoszą solidarną odpowie-

dzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
12. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych
13. Poręczenie/gwarancja zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta 

wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wy-
konania Umowy , co skutkuje utratą wadium.

14. Jeżeli wyłoniony Wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unie-
ważnienia postępowania.

15. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Jan Świętochowski  - Pracownik UG Stanisławów tel.  (25) 757 58 48
Informacje  i  wyjaśnienia  uzyskać  można telefonicznie  w godzinach pracy Urzędu tj.  
poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00. 

Stanisław Szczepański – Prezes OSP w Stanisławowie tel. 722-155-861

Lista  wymaganych załączników do ogłoszenia o zamówieniu : 
• załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załączniki do oferty : 
• załącznik nr 1 – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi-
su do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

• załącznik nr 2 –  oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
• załącznik nr 3 – oświadczenie o braku zaległości w uiszczaniu składek na ubezpiecze-

nie zdrowotne lub społeczne,
• załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okre-

ślonych w art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,

• załącznik nr 5 – wykaz robót,
• załącznik nr 6 – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,
• załącznik nr 7 – wzór umowy.

Zatwierdził
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