
Rozdział 2
INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

1. Zamawiający : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica.

2. Adres Zamawiającego :
     Gmina Legnica –  siedziba Urząd Miasta Legnica

Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, 
tel. (76)  72-12-100;  fax. (76)  72-12-115 

     www.um.bip.legnica.eu  ;  e-mail zamowienia.publiczne@legnica.eu 

3.  Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami : 
1)  w  sprawach  merytorycznych  związanych  ze  SIWZ  Pani  Katarzyna  Jastrzębska  -   Wydział

Gospodarowania Odpadami i Środowiska Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 301, tel.
(76) 72-12-345, fax. (76)  72-12-115 w godz. 800 - 1500,

2) w sprawach formalno-prawnych Pani  Violetta Piwońska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pok. 22, tel. (76) 72-12-322,
fax (76) 72-12-325 w godz. 800 ÷1500 , e-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu

4. Tytuł i nr zamówienia: 
    Tytuł: Wybór wykonawcy zadania pn. 1.„ Przeprowadzenie Kampanii  edukacyjnej zgodnie z zadaniem:

Realizacja  PONE  na  terenie  Legnicy  –  likwidacja  niskiej  emisji  w  rejonie  ulicy  Głogowskiej
i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
Część  1)  Program  pilotażowy  KAWKA”  oraz   2.  Utworzenie  baz  danych  pozwalających  na
inwentaryzację źródeł emisji zgodnie z zadaniem: Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja
niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności    publicznej Gminy Legnica” w
ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój
rozproszonych odnawialnych źródeł energii . Część 1) Program pilotażowy KAWKA.

    Numer sprawy:  IM.RZP.271.12.24.2015

5.    Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
 5.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  na podstawie ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r.  
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349) zwana dalej ustawą Pzp.

        5.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony
zgodnie  z art.10 ust.1 oraz art.39-46 Pzp.; kategoria – usługi. 

6. Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  dostępna  jest  w  BIP-e  adres:  www.um.bip.legnica.eu   
lub na wniosek Wykonawcy w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich  Urzędu
Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 76 72-12-322.

7.  Kod i nazwa  przedmiotu zamówienia wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
       90.73.11.00-1 – zarządzanie jakością powietrza

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Dla części I:

I.   Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie Kampanii edukacyjnej zgodnie z zadaniem: Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja
niskiej  emisji  w rejonie ulicy Głogowskiej  i w obiektach użyteczności  publicznej Gminy Legnica” w ramach
programu „Likwidacja niskiej  emisji  wspierająca wzrost  efektywności  energetycznej  i rozwój  rozproszonych
odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA.  



II.  Zamówienie obejmuje:

Kampania powinna być ukierunkowana na wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych z eliminacji niskiej
emisji  musi  być  skierowana  do  wszystkich  mieszkańców  Legnicy.  Jeśli  jej  skutkiem ma  być  podniesienie
świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia niskiej emisji, najważniejszymi grupami odbiorców powinni
być:

1. osoby  edukujące,  w  tym:  nauczyciele,  osoby  prowadzące  szkolenia,  kursy,  dziennikarze  lokalnych
mediów, zarządcy nieruchomości, urzędnicy mający bezpośrednią styczność z mieszkańcami - działania
kierowane do tej grupy mają na celu dostarczenie informacji, kompetencji i praktycznych umiejętności
edukującym,  którą  powinni  wykorzystać  do  realizacji  aktywnych  działań  związanych  z  ochroną
powietrza poprzez rzetelne przekazywanie odpowiednich informacji społeczeństwu, w tym dzieciom i
młodzieży w placówkach oświatowych,

2. dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  szkolnym  oraz  młodzież  szkolna  -  grupa  istotna  ze  względu  na
przełożenie zachowań proekologicznych ze szkoły na płaszczyznę rodziny oraz wczesne wypracowanie
postaw  proekologicznych.  Kampania  edukacyjna  tej  grupy  ma  na  celu  budowanie  świadomości  o
szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy, na zdrowie i otoczenie
oraz  wskazywanie  pozytywnych  i  negatywnych  zachowań  i  postaw,  które  mają  wpływ  na  ochronę
powietrza,

3. mieszkańcy Legnicy, w tym zamieszkujący obszary objęte programem naprawczym w zakresie poprawy
jakości powietrza. Celem kampanii jest uświadomienie tej grupy odbiorców, że za stan jakości powietrza
w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest  każdy człowiek oraz wskazywanie na odpowiedzialność  za
reagowanie na działania innych osób. 

Kampania edukacyjna ma za zadanie dostarczenie informacji w zakresie:
1. skąd czerpać informacje o jakości powietrza w miejscu zamieszkania,
2. w jaki sposób zanieczyszczenia powietrza wpływają w miejscu zamieszkania na jakość życia i zdrowie,

żywność, roślinność i otoczenie oraz jakie to zanieczyszczenia i kiedy powstają,
3. sposobów efektywnego wykorzystania paliw,
4. odpowiedzialności w zakresie wpływu na powietrze, którym oddycha każdy mieszkaniec,
5. czym grozi spalanie odpadów w piecach i kotłach domowych.

III. Planowane działania i elementy Kampanii:
Działania Opis działania Odbiorcy

Materiały drukowane: ulotki, 
plakaty, broszury, pakiety 
informacyjne, naklejki 
informujące. Gadżety.

-  dołączenie  ulotek  informacyjnych
o sposobach  ograniczenia  niskiej  emisji,
w tym  zakresie  ogrzewania  budynków  do
pozwoleń budowlanych,
-  przekazywanie  ulotek  informacyjnych
do mieszkańców  zamieszkujących  obszary
objęte  programem  naprawczym  w  zakresie
poprawy  jakości  powietrza,  np.  podczas
płacenia  za  czynsz,  czy  załatwiania  innych
spraw związanych z lokalem,
- pakiety informacyjne przekazywane osobom
edukującym,
-  umieszczenie  plakatów  i  broszur
informacyjnych w miejscach publicznych, 

Mieszkańcy Legnicy
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Szkolenia, konferencje, 
infolinia, dni otwarte, wizyty 
studyjne, zebrania, spotkania, 
wystawy, wydarzenia.

-  dni  otwarte  w elektrociepłowni  dla  dzieci,
aby  mogły  dowiedzieć  się,  jak wytwarzane
jest ciepło w zdrowej atmosferze i jak należy
je oszczędzać,
-  odwiedzenie  kotłowni  lokalnych,
aby pokazać  nauczycielom  sposoby  spalania
paliw, z czym się one wiążą, jak wpływają na
powietrze,
-  wystawy  poświęcone  spalaniu  odpadów w
okresie  grzewczym,  np.  w  postaci
ogólnodostępnych  plakatów  ustawionych  w
miejscach odwiedzanych przez wielu ludzi, w
galeriach handlowych, w rynkach miast,
- szkolenia dla osób edukujących,
-  informacja  edukacyjna  dla  dzieci
w przedszkolach i szkołach,
- uruchomienie infolinii,
- organizacja konferencji tematycznych,
-  spotkania,  połączone  z  przekazaniem
powiązanych  informacji  w  postaci  ulotek,
folderów  lub  gadżetów,  będą  wywierać
większy  wpływ  na  postrzeganie  problemu
i utrwalenie informacji,
-  prezentacja  zdjęć,  filmów,  makiet  na
organizowanych  spotkaniach,  wystawach,
przedstawiających  realny  wpływ
zanieczyszczeń  powietrza  na  jakość  życia
i zdrowia człowieka, 
-  ekoakcje  połączone  z  konkursami  dla
najmłodszych dzieci,
-  happeningi. 

Osoby edukujące,
Dzieci w wieku 
przedszkolnym i 
szkolnym oraz 
młodzież szkolna

Środki masowego przekazu - reklama i artykuły w prasie, 
- audycje w telewizji lokalnej

wszyscy odbiorcy

Strony internetowe - umieszczenie informacji na stronie 
internetowej wnioskodawcy i partnerów 
projektu

wszyscy odbiorcy

IV. Dane techniczne:
1. Przygotowanie treści i  grafiki  oraz zlecenie wykonania 2000 szt. ulotek skierowanych do

dzieci oraz 4000 szt. ulotek  skierowanych do osób dorosłych, format A4 składane do 1/3,
papier kreda błysk, gramatura – 135 g, uszlachetnienie – zabezpieczenie druku, kolorowość –
druk dwustronny kolorowy.

2. Opracowanie graficzne i wydruk broszur – 8 str., 500 szt., offset, 200 g, biały, szyte, 4+4,
format B5.

3. Opracowanie graficzne i wydruk 2000 szt. naklejek (wymiary 6x10 cm), kolor, cięte na ostro.
4. Dostarczenie gadżetów promocyjnych ze znakowaniem w 1 kolorze:

- jojo drewniane – 200 szt.
- długopis drewniany – 2000 szt.
- opaska odblaskowa – 500 szt.
- balony – 2000 szt.
- kredki w opakowaniu z recyklingu – 200 szt.

5. Przygotowanie treści i grafiki oraz zlecenie wykonania 50 szt. plakatów B2 – papier kreda,
pełny kolor, gramatura 150 g

6. Przygotowanie  treści  i  grafiki  oraz  zlecenie  wykonania  3  szt.  Roll  up exclusiv  format
120x203  cm,  kaseta  szeroka,  kolor  aluminium  anodowane,  torba  transportowa,  grafika 
drukowania przy rozdzielczości HQ, materiał blockout biało/biały z możliwością wymiany
grafiki.

7. Prezentacja zdjęć  dotyczących niskiej emisji,  spotów filmowych poruszających ten temat,
makiet podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu.
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8. Koordynacja  Dni  Otwartych  Ciepłowni  (współpraca  z  ciepłownią)  oraz  wizyty  w
kotłowniach lokalnych przez okres trwania projektu.

9. Przeprowadzenie ok. dwugodzinowego szkolenia dla osób edukujących z zakresu likwidacji
niskiej emisji:
-  przygotowanie materiałów szkoleniowych: 100 szt., A4, okładka kolor, wnętrze czarno-
białe, ok. 50 str., zawierające scenariusze zajęć na temat niskiej emisji.

10. Infolinia jako numer telefonu do Urzędu Miasta Legnicy.
11. Zorganizowanie i przeprowadzenie jednej konferencja na zakończenie kampanii:

- wynajęcie sali wraz z obsługa i wyposażeniem,
- czas trwania ok. 5 godzin,
- przygotowanie i wydruk zaproszeń na wydarzenie (100 szt.)
- format zaproszeń: A4 do A5, wydrukowane na papierze grubości 200 g/ m2,
- wysyłka zaproszeń do udziału,
- opracowanie graficzne i wydruk 3 szt. plakatu na konferencję w formacie A1,
- usługa gastronomiczna: przerwa kawowa (dla ok. 100 osób),
- przygotowanie wykładu i jego wygłoszenie (ok 10 wykładowców),
- druk programu konferencji (100 szt.),
- przygotowanie i wydruk identyfikatorów,
- nocleg dla wykładowców,
- obsługa konferencji.

12. Zorganizowanie  2  spotkań  z  mieszkańcami,  wynajęcie  sali  i  przygotowanie  materiałów
informacyjnych.

13. Zorganizowanie  wystawy  poświęconej  spalaniu  odpadów  w  okresie  grzewczym  i
zlokalizowanie jej w miejscu ogólnodostępnym dla zwiedzających.

14. Zorganizowanie ekoakcji dla dzieci:
- nagrody w konkursie (o wartości min. 2000 zł),
- poinformowanie o konkursie placówek edukacyjnych.

15. Zorganizowanie 2 happeningów.
16. Wykonanie filmu o długości  3 min.,  montaż  filmu w formie teledysku,  jakość  Full  HD.

Jednorazowa emisja filmu w telewizji lokalnej.
17. Produkcja filmu edukacyjnego o długości 120 sekund. Usługa obejmuje produkcję filmu, w

jakości umożliwiającej jego emisję w lokalnej telewizji wraz z opracowaniem scenariusza.
Film ma być emitowany w ciągu 10 dni w lokalnej telewizji.

18. Produkcja spotu radiowego o długości 30 sekund i jego emisja w radio lokalnym 3x dziennie
przez 10 dni. Emisja ma się odbywać w dni robocze w godzinach miedzy 6.00-18.00. Usługa
ma obejmować:
- nagranie spotu w jakości studyjnej,
- podkład muzyczny, ewentualne efekty dźwiękowe,
- miks,
- mastering,
- napisanie scenariusza.

19. Merytoryczne opracowanie trzech artykułów do prasy – każdy o długości 3000 znaków ze
spacjami oraz trzy publikacje w wydaniu piątkowym gazety lokalnej (pół strony).

Na ulotkach, plakatach i innych materiałach i gadżetach z nadrukiem winno znaleźć się logo Programu KAWKA.
Szczegółowy zakres wykonania usługi z realizacją  zamówienia zawarty jest w Projekcie umowy i 
załączniku numer 1  Projektu umowy.

8. Opis przedmiotu zamówienia:
Dla części II :
„Utworzenie bazy danych realizowanej zgodnie z zadaniem „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja
niskiej  emisji  w rejonie ulicy Głogowskiej  i w obiektach użyteczności  publicznej Gminy Legnica” w ramach
programu „Likwidacja niskiej  emisji  wspierająca wzrost  efektywności  energetycznej  i rozwój  rozproszonych
odnawialnych  źródeł  energii.  Część  1)  Program  pilotażowy  KAWKA”,  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem
przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
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1)  Inwentaryzację  i  charakterystykę  (wraz  z  charakterystyką  budynków)  źródeł  niskiej  emisji
zanieczyszczeń z:
a) terenów zabudowy jednorodzinnej,
b) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,
c) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych,
d) indywidualnych źródeł ciepła w innych budynkach (obiekty usługowe, handlowe, obiekty użyteczności
publicznej).
2) Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na obszarze miasta Legnicy, która będzie zawierała dla
każdego punktu – budynku niżej wymienione dane:
4. lokalizacja – adres zgodny z warstwą punktów adresowych Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu

Miasta Legnicy;
5. typ budynku;
6. rodzaje ogrzewania w budynku;
7. ilość, rodzaj i moc pieców/kotłów na paliwo stałe zlokalizowanych w budynku (punkt adresowy);
8. rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu;
9. wielkość ogrzewanej powierzchni budynku/lokalu;
10.wielkość emisji pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 2,5;  SO2, CO,

CO2, NOx, wynikająca z liczby pieców/kotłów na paliwo stałe zlokalizowanych w budynku.
1) Baza danych powinna umożliwi ć wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej  przedsięwzięć, które

powinny zostać wykonane w ramach redukcji niskiej emisji poprzez:
wskazanie całych obszarów i dokładnej lokalizacji źródeł emisji (ciepła) niezbędnych  do modernizacji

lub wymiany, 
wytypowanie budynków, które kwalifikują się do przeprowadzenia termomodernizacji,
-przewidywane i poniesione na każde przedsięwzięcie koszty, 
-źródła finansowania przedsięwzięć,
-planowane zmniejszenie emisji,
-osiągnięte wartości emisji.

Szczegółowy zakres wykonania usługi z realizacją  zamówienia zawarty jest w Projekcie umowy i 
załączniku numer 1  Projektu umowy.

9.  Zamawiający nie dopuszcza składania: ofert wariantowych.

10. Zamówienie należy zrealizować:
Część I : max do 30.06.2016r.  kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminów

realizacji.

Część II : max do 30.06.2016r. kryterium punktowane – punktowana będzie ilość dni skrócenia terminów
realizacji.  

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Rozdział 1 : Formularz oferty
Rozdział 2 : Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami  nr 1 – 6.
Rozdział 3 : Projekt umowy.

Dokumenty Rozdziałów 1 i 3 oraz załączniki do Rozdziału 2 powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
bez  wyjątku  i  ściśle  według  warunków  i  postanowień  zawartych  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.  W przypadku,  gdy  jakakolwiek  część  powyższych  dokumentów  nie  dotyczy  Wykonawcy,
wpisuje on "nie dotyczy". 

       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w BIP-e adres: www.um.bip.legnica.eu  
lub na wniosek Wykonawcy w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich  Urzędu
Miasta Legnicy, Plac Słowiański 7, pokój nr 22, tel. 76 72-12-322.

12.   Sposób obliczenia ceny oferty:
12.1.Cena ryczałtowa podana przez wykonawcę za daną część w „Formularzu oferty” – Rozdział Nr 1 siwz jest

wyrażoną  w  pieniądzu  w  złotych  polskich  łączną  wartością  wykonania  usługi  i  innych  świadczeń
Wykonawcy  oraz  usunięcie  wszelkich  wad  w okresach gwarancji  i  rękojmi,  stanowiących  przedmiot
zamówienia,  podana w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością  do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku). Określenie ceny zapisem, np. z trzema miejscami po przecinku, traktowane będzie jako błąd w
obliczeniach i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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12.2. Cenę oferty za daną część  oblicza się na podstawie:
12.2.1.wyceny  sporządzonej w oparciu o:

a)  opis przedmiotu zamówienia – pkt 8 niniejszej „Instrukcji dla Wykonawców”, 
b)§ 1 projektu umowy wraz z załącznikiem nr 1 do Projektu umowy - Rozdziału 3 siwz 
- obliczonej w PLN,

           12.2.2. wyceny innych świadczeń wykonawcy bez VAT - obliczonej w PLN, 
           12.2.3. do tak obliczonej łącznej wartości nalicza się obowiązujący podatek VAT otrzymując cenę

przedmiotu zamówienia – danej części do „Formularza  oferty” – Rozdział  Nr 1.
12.3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

oraz warunkami  stawianymi  przez Zamawiającego,   w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy jak również w niej nie ujęte, a bez których
nie można wykonać zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty.

12.4.  Wykonawca  musi  przewidzieć  wszystkie  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie i sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia  oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą  być konieczne  
do prawidłowej  wyceny przedmiotu zamówienia,  gdyż  wyklucza się  możliwość  roszczeń  Wykonawcy
związanych z  błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania
umowy.

12.5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą  
do   żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

12.6.  Cena określona przez Wykonawcę  zostanie ustalona na okres ważności  umowy i nie będzie podlegała
zmianom.            

13. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają  poniższe warunki udziału 
w postępowaniu:
13.1.  Posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  tj.  jako  Wykonawca  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń

okresowych lub  ciągłych  również  wykonuje,  w okresie  ostatnich  3 lat  przed upływem terminu
składania  ofert, a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  
wykonaniu    jednego  zamówienia    polegającego  na  przeprowadzeniu  kampanii   edukacyjnej    lub
utworzeniu  baz  danych  pozwalających   na  inwentaryzację  niskiej  emisji  wspierającą  wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 1) Program
pilotażowy KAWKA”     ,

wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których usługi   
te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane
lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji wraz z załączeniem:
   - dowodów tj.  poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające

czy  usługi  te  zostały  wykonane lub  są  wykonywane należycie    np.  poświadczenia,  referencje,
zawarte  umowy  wraz  z  oświadczeniem  o  ich  realizacji  itp. W odniesieniu  do  usług  nadal
wykonywanych ww.  poświadczenia powinny  być  wydane nie  wcześniej  niż  3  miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń  - oświadczenie Wykonawcy 

Ocena spełnienia warunku według:
a)  oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji oraz

   b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi   te  zostały   wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr
3 do niniejszej instrukcji wraz z załączeniem

   - dowodów tj.  poświadczeń podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzające
czy  usługi  te  zostały  wykonane lub  są  wykonywane należycie    np.  poświadczenia,  referencje,
zawarte  umowy  wraz  z  oświadczeniem  o  ich  realizacji  itp. W odniesieniu  do  usług  nadal
wykonywanych ww.  poświadczenia powinny  być  wydane nie  wcześniej  niż  3  miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczeń  - oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą   spełnienia  warunków   udziału  w  postępowaniu,  podlegać  będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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14.  W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust. 2b ustawy Pzp w zakresie warunków określonych  
w pkt. 13 niniejszej instrukcji polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając -    załączając do oferty   pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów   na potrzeby wykonania zamówienia   na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. 

15. W zakresie potwierdzenia  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 2a ustawy
Pzp Wykonawca musi przedłożyć – załączyć do oferty  :

15.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie  zamówienia na podstawie  
art. 24 ust 1 i ust 2a  ustawy Pzp-  wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszej instrukcji. 

15.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

          Aktualny odpis winien określać miejsce rejestracji, formę prawną, pełny adres siedziby Wykonawcy,
nazwę  organu  uprawnionego  do  reprezentowania  Wykonawcy,  sposób  reprezentacji  Wykonawcy  
oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca, zgodnie z art. 26  ust 2b ustawy Pzp w zakresie warunków określonych w pkt. 13 niniejszej
instrukcji polegał będzie na wiedzy i  doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą  brały udział  
w realizacji  części  zamówienia,  podmioty te  – każdy z podmiotów- musi  przedstawić  –  załączyć  do oferty
powyższe  oświadczenie i dokumenty określone w pkt. 15 niniejszej instrukcji. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca realizował będzie zamówienie przy udziale Podwykonawców, Zamawiający
żąda zgodnie  z  art. 36b ust 1   ustawy Pzp, wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy  podwykonawcom - wg  wzoru załącznika nr  4 do niniejszej instrukcji. 

17.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i załączniki : 
17.1.   Formularz oferty wg załączonego druku  Rozdziału  Nr 1.
17.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Aktualny  odpis  winien  określać  miejsce rejestracji,  formę  prawną,  pełny  adres  siedziby  Wykonawcy,
nazwę  organu  uprawnionego  do  reprezentowania  Wykonawcy,  sposób  reprezentacji  Wykonawcy  
oraz dane osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 

          W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocników załącza on dokument pełnomocnictwa
podpisany  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  i  podpisywania  oświadczeń  w  imieniu
Wykonawcy  zgodnie  z dokumentem  rejestracyjnym.  W  przypadku  niezgodności  wpisu  ze  stanem
faktycznym Wykonawca musi złożyć dokument sporządzony przez jego właściwy organ, a uprawniający
daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

17.3.  Oświadczenie,  że  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  z  art.  22  ust.1  ustawy  Pzp
wg załącznika     nr     1 do niniejszej instrukcji.

17.4.  Oświadczenie  o   braku   podstaw   do   wykluczenia   z postępowania o udzielenie  zamówienia  
na   podstawie art. 24  ust 1 ustawy  Pzp-  wg załącznika nr 2 do niniejszej instrukcji.

17.5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie,  -  z podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania
i odbiorców oraz  z     załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi  te zostały wykonane lub
są wykonywane  należycie- wg      załącznika nr 3 do niniejszej instrukcji.   

17.6.  Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom -
wg wzoru załącznika nr 4 do niniejszej instrukcji.

17.7.   Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 5 do niniejszej
instrukcji.

17.8.  Wypełnioną każdą  umowę wg Rozdziału Nr  3 –  wypełnienie  i  akceptacja   umowy  nie  stanowi 
zobowiązań   prawnych ze strony Zamawiającego.

17.9.  W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  pełnomocnictwo,  
w  którym  Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanowią  i  wskażą
Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowanie  w postępowaniu  i  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.
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Pełnomocnictwo  będzie  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  i  podpisywania
oświadczeń  w  imieniu  Wykonawców  zgodnie  z  dokumentami  rejestracyjnymi.  W  przypadku
niezgodności  wpisu ze  stanem faktycznym Wykonawcy  każdy Wykonawca musi  złożyć  dokumenty
sporządzone przez  jego właściwy  organ,  a  uprawniający  daną  osobę  lub  osoby  do  reprezentowania
Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców.

17.10.  Jeżeli  Wykonawca,  zgodnie  z  art.  26   ust  2b  ustawy  Pzp w  zakresie  warunków  określonych  
w pkt. 13 niniejszej instrukcji polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te
będą brały udział  w realizacji części zamówienia, podmioty te – każdy z podmiotów- musi przedstawić –
załączyć do oferty oświadczenie i dokumenty określone w pkt. 15 niniejszej instrukcji tj: 

          17.10.1.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania o udzielenie  zamówienia  
na podstawie   art.  24 ust  1  i  ust  2a  ustawy Pzp-  wg wzoru  załącznika  nr  2 do niniejszej
instrukcji. 

          17.10.2  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

17.11.  Oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności  bądź  braku  przynależności  do  grupy  kapitałowej,   
w   rozumieniu    ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i  konsumentów (Dz. U.  Nr 50,
poz. 331- z  późniejszymi zmianami) -  wg załącznika nr 6 do niniejszej    instrukcji -  w przypadku
przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej  lista   podmiotów   należących   wraz   z  Wykonawcą
do   grupy  kapitałowej.

18.  Powyższe  dokumenty  lub  oświadczenia  winny  być   sporządzone  w formie  pisemnej  i  mają  stanowić
załączniki do oferty. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a kserokopie dokumentów potwierdzone
za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub uprawnioną osobę/osoby, o których mowa w pkt. 17
ppkt. 17.2. niniejszej instrukcji w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. imienna pieczątka.

19. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku
podmiotów,  o których mowa w   pkt 14 niniejszej instrukcji, które będą brały udział  w realizacji części
zamówienia,  kopie  dokumentów  dotyczących  każdego  z  tych  podmiotów  winny  być  poświadczone  
„za zgodność z oryginałem”  przez te podmioty. 

20. Zgodnie  z art. 26 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie  :
      20.1.  nie  złożyli  pełnomocnictw,  oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału  w postępowaniu  i  spełnianie  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego w siwz lub nie złożyli pełnomocnictw; bądź 

      20.2.  złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa 
- do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta

wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
20.3.  O  ile  zaistnieje  konieczność  Zamawiający  zgodnie  z  art.  26  ust  4  ustawy  Pzp  wezwie  także,  

w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i  spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w siwz

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  roboty budowlane
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert. 
Nie złożenie oświadczeń,  pełnomocnictw lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub ich nie uzupełnienie   lub złożenie dokumentu zawierającego błędy  
w  wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje  zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp
wykluczenie Wykonawcy.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

20.4.  Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy Pzp w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wykazu
podmiotów  należących  do  ww.  grupy  kapitałowej  (pkt  17  ppkt  17.11.   niniejszej  instrukcji),
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę   do  udzielenia  w  określonym  terminie  wyjaśnień  dotyczących
powiązań,  o  których  mowa w art.  24 ust  2  pkt  5),  istniejących  między  przedsiębiorcami,  w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

            - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
wpływ  powiązań,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5)  ustawy  Ppz,  istniejących  między
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przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania  w  postępowaniu   oraz  przestrzeganie  zasady  uczciwej
konkurencji.

       
                 Nie złożenie ww. wyjaśnień  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  lub nie złożenie listy, 

o  której  mowa w pkt  17  ppkt  17.11.  niniejszej  instrukcji,   zgodnie z  art.  24b ust  3  ustawy Pzp
skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

21.  W  przypadku  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  (konsorcja/spółki  cywilne)  o  udzielenie
zamówienia:

       21.1.   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
  21.2.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  do  ustanowienia

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania
w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,
a  pełnomocnictwo/upoważnienie   do  pełnienia  funkcji   pełnomocnika  wystawione  zgodnie  
z  wymogami  ustawowymi,  podpisane  przez  prawnie  upoważnionych   przedstawicieli   każdego  
z wykonawców  (członków konsorcjum/przedsiębiorców) winno być dołączone do oferty. 

      21.3. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie,

     21.4.  Formularz oferty-  Rozdział  nr  1  winni podpisać  wszyscy Wykonawcy ubiegający się  wspólnie  
o udzielenie zamówienia,

Zamawiający  informuje,  że  dopuszcza  podpisanie  Formularza  oferty  przez  osobę  wskazaną  do
reprezentowania  (lidera  konsorcjum)  na  podstawie  złożonego  pełnomocnictwa  upoważniającego
lidera do podpisania w imieniu partnerów wszystkich dokumentów  składających się na ofertę pod
warunkiem , że :
1. w nagłówku Formularza oferty zostaną wymienione  nazwy  i dane wszystkich członków konsorcjum

oraz zapis, że tworzą konsorcjum  firm, które reprezentuje Lider konsorcjum … (wpisać nazwę);
2.  w  miejscu  „  Podpisano”  zostanie  złożone  oświadczenie  :  „W  imieniu  i  na  rzecz  członków

Konsorcjum złożonego  z …….…. ( wymienić członków konsorcjum) działa pełnomocnik ……….…
(Lider konsorcjum) ……………….”  Podpis/y pełnomocnika (Lidera konsorcjum),

     21.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie  zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za   wykonanie umowy,

  21.6. Wykonawcy muszą spełniać łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w
pkt. 13 - 21  niniejszej instrukcji.

Jeżeli  oferta Wykonawców, którzy ubiegają  się  wspólnie o udzielenie zamówienia,  zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przedłożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców,  podpisanej przez wszystkich partnerów.

22. Dokumentowanie spełniania warunków przez  Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
22.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  RP, zamiast dokumentów

wymaganych  w pkt.  17  ppkt.  17.2  i  17.4  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega i uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności
lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu.

22.2. Dokumenty, o których mowa w  pkt 22 ppkt 22.1. a) i b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.   Dokument,  o których  mowa  w  pkt  22  
ppkt  22.1.  c)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3 miesiące   przed  upływem terminu
składania ofert.

22.3.  Jeżeli  w miejscu  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce
zamieszkania,  nie  wydaje się  dokumentów,  o których  mowa  w pkt.22 ppkt  22.1.,  zastępuje się  je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 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 pkt 22 ppkt 22.2. stosuje się odpowiednio.
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23.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższym kryteriami: 
  Cena  oferty:  95%
  Punktacja 0 - 95 pkt 
  Cena  najniższej cenowo oferty  - 100 pkt x waga
  Pozostałe:(cena  najniższej cenowo oferty /cena  oferty) x 100 pkt. x waga

waga
95%

 Termin realizacji- skrócenie terminu realizacji w stosunku do 30.06.2016r. - ilość dni: 5 % 
  Punktacja: 0-5 pkt
  - za brak skrócenia – 0 pkt
  - pozostałe:(skrócenie terminu z oferty-ilość dni /najkorzystniejsze- najdłuższe skrócenie terminu 

- ilość dni) x 100 pkt. x waga 

waga:
5 %

Jako najkorzystniejsza  zostanie  wybrana oferta,  która  uzyska łącznie  w obu kryteriach największą  liczbę
punktów. Jeżeli oferty uzyskają  równą (sumaryczną) liczbę punktów,  zgodnie z art.  91 ust 4  ustawy Pzp
Zamawiający  wybierze  ofertę   z  niższą  ceną   wyliczoną  zgodnie  z  pkt  12   niniejszej  „Instrukcji  dla
Wykonawców”. 

24.   Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :
24.1  Wszystkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
           Zamawiający żąda aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt

otrzymania drogą  elektroniczną  lub faksem, wszystkich  przekazanych przez Zamawiającego
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

24.2 Wszystkie oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  faksu lub
drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed
upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

24.3.  W przypadku rozbieżności  w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony
jest forma pisemna. 

25. Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek Wykonawcy:
       25.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Zamawiający udzieli 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 w pkt. 31 terminu składania ofert. 

       25.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie  po upływie ww. terminu  lub dotyczył będzie
udzielonych wcześniej wyjaśnień  Zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo pozostawić wniosek 
bez rozpatrywania.

25.3.  Zamawiający  przekaże  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 

25.4.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści siwz.

26.  Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
       26.1.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu  

do składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz
zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano siwz,  a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

       26.2.  Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Pzp stosownie do potrzeb przedłuży określony w pkt. 31
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, w celu umożliwienia
Wykonawcom  uwzględnienia  w  przygotowanych  ofertach  otrzymanych  wyjaśnień  lub  zmian
zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawców, którym przekazano siwz,  a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie  internetowej,  zamieści  na tej  stronie W tym przypadku wszelkie  prawa  
i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały
nowemu terminowi.

 26.3.  Zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy Pzp jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wymagała  będzie   zmiany   treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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 26.4.   Jeżeli  w wyniku zmiany treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie  niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  i  poinformuje o tym  wykonawców, którym
przekazano  specyfikacje  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieści  informację  na  stronie
internetowej, jeżeli  specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie oraz
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

26.5. Wszystkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak  również
pytania Wykonawców oraz wyjaśnienia i odpowiedzi stają  się integralną częścią siwz i będą wiążące
przy składaniu ofert. Wszystkie prawa i  zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów  będą podlegały nowemu terminowi. 

27.   Okres związania ofertą wynosi    30 dni  . Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania  ofertą,  na  czas  niezbędny  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  
z tym że Zamawiający  może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego  terminu  o oznaczony  okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

28.    Wymogi dotyczące oferty : 
28.1.  Oferta  będzie  napisana  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  nieścieralnym

atramentem oraz będzie podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.  
W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy  należy załączyć
pełnomocnictwo  . Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany będą parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. 

28.2. Oferta winna zawierać wszystkie  dokumenty lub oświadczenia, wymagane w pkt 13-22 w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonych „za  zgodność  z oryginałem” przez Wykonawcę.

28.3.  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu
wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  wątpliwości  co  do  jej
prawdziwości.

28.4.   Wszystkie oświadczenia lub dokumenty tworzące ofertę  powinny być  spięte w sposób trwały (teczka,
segregator itp.)  i posiadać spis treści.

28.5.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym,  należy  złożyć  wraz  z  ich  tłumaczeniem na  język  polski
potwierdzone przez Wykonawcę. 

28.6.  Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej instrukcji mają
być   sporządzone według tych wzorów co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

     28.7.   Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
     28.8.   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

               28.9.  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
               28.10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

     28.11. Oferty złożone w terminie składania ofert zatrzymuje Zamawiający.
     28.12. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie. 

28.13.  Zaleca  się  aby  Wykonawca  przygotował  dokumenty  stanowiące  załączniki  do  oferty  w  trzech
 oddzielnych teczkach   tj.:
1) teczka  nr  1 –  zawartość  stanowić  będą  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  w  pkt.  17

z wyłączeniem dokumentów, które zgodnie z zapisami art. 8 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca składający
ofertę   wskazał  (opisał)  jako  “informacje  obj ęte  tajemnicą  przedsiębiorstwa”  w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie
może zastrzec  informacji,  których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

2)  teczka nr  2 – zawartość stanowić będą dokumenty wymagane przez Zamawiającego w pkt. 17, które
mogą być udostępnione. 

29. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie, która:
     29.1. będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 2,
     29.2. będzie posiadać oznaczenia: Wybór wykonawcy zadania pn. 1.„ Przeprowadzenie Kampanii edukacyjnej

zgodnie z zadaniem: Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy
Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” w ramach programu „Likwidacja
niskiej emisji  wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych
źródeł  energii.  Część  1)  Program  pilotażowy  KAWKA”  oraz   2.  Utworzenie  baz  danych
pozwalających na inwentaryzację  źródeł  emisji  zgodnie z zadaniem:  Realizacja PONE na terenie
Legnicy  –  likwidacja  niskiej  emisji  w  rejonie  ulicy Głogowskiej  i  w  obiektach  użyteczności
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publicznej  Gminy  Legnica”  w  ramach  programu  „Likwidacja  niskiej  emisji  wspierająca  wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii . Część 1) Program
pilotażowy KAWKA..    Nie otwierać przed 17.08.2015r. godz.10.30.

     29.3. będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było zwrócić ofertę niezwłocznie po upływie
terminu składania ofert,  w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

30. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański nr 8, pokój nr 208 nie później niż  
do  17.08.2015r.  godz. 10.00.”
Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie nie
otwierane-nienaruszone zwrócone Wykonawcom.

31.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem
składania ofert określonym w pkt. 31.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie  z postanowieniami  pkt  30,  a  koperta  będzie  dodatkowo  oznaczona  określeniami  "ZMIANA"  
lub "WYCOFANIE". 

32. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   17.08.2015r  . o godz. 10.30  w pokoju  numer  9 - Urząd Miasta Legnicy,
Plac Słowiański  7. 

            32.1. Przed otwarciem Zmawiający poda kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a następnie  w  kolejności otworzy: 
1) koperty oznaczone "WYCOFANE". Zamawiający sprawdzi prawidłowość wycofania oferty, oferty

wycofane  pozostają  u  Zamawiającego.  Koperty  ofert,  których  dotyczy  wycofanie  nie  będą
otwierane.

2)  pozostałe oferty w kolejności ich wpływu, przy czym koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte  przy  otwieraniu  oferty  Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
Zamawiający ogłosi Wykonawcom :
•  imię i nazwisko, nazwę, Wykonawcy, którego oferta została otwarta,
•  adres Wykonawcy,
•  cenę ofertową,
•  termin wykonania zamówienia,
•  warunki płatności.

   32.2.  informacje  o  wysokości  kwoty,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia oraz informacje wymienione w punkcie 33 ppkt 33.1 zostaną odnotowane w protokole
postępowania przetargowego. 

   32.3. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje o wysokości kwoty, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia oraz informacje wymienione  
w punkcie 33 ppkt 33.1  przekazuje się na ich wniosek niezwłocznie. 

   32.4. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami
zgodnie  z art. 96 ustawy Pzp. 

33. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz ustawy Prawo zamówień  publicznych.
W trakcie szczegółowej oceny wszystkich warunków ujętych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień  publicznych Zamawiający może: 
33.1. wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się

za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4. ustawy,
33.2.  odrzucić ofertę na podstawie art. 89 lub art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
33.3. unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.

34. W toku dokonywania oceny złożonych ofert  Zamawiający :
34.1.  zgodnie  z  art.  26  ust  3   ustawy  Pzp  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  w określonym

terminie  nie  złożyli  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału
w postępowaniu  i  spełnianie  przez  oferowane  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego w siwz, którzy nie złożyli pełnomocnictw  lub  którzy złożyli dokumenty zawierające
błędy  lub  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  ich  uzupełnienia  bądź  złożenia  wyjaśnień  
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w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegała
będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

34.2. może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
zgodnie z art. 26 ust 4,  87 ust. 1 ustawy Pzp; 

34.3.  poprawia  w tekście  oferty  oczywiste omyłki   zgodnie  z  art  87  ust.  2  ustawy Pzp,  niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

34.4.  jeżeli  cena oferty  wyda się  rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzić  będzie
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  
z  wymaganiami   określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny zgodnie z art.  90 ust. 1  ustawy Pzp. 

35. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie
Pzp  oraz  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  została  uznana  za  najkorzystniejszą   
z  zastrzeżeniem art 91 ust. 5 i  ust. 6 ustawy Pzp

36. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający : 
36.1. Zawiadomi faksem lub drogą elektroniczną i potwierdzi listem poleconym  Wykonawców, którzy złożyli

oferty, o:
1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty  na  daną  część,  podając  nazwę  (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,

siedzibę  albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz  nazwy ( firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia

publicznego- danej części może być zawarta,
5) dodatkowo  w  zawiadomieniu  wysłanym  do  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana,

Zamawiający  określi  termin  i  miejsce  zawarcia  umowy  oraz  wyznaczy  termin  na  przekazanie
Zamawiającemu informacji oraz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy zgodnie z zapisami
pkt. 38 niniejszej instrukcji..

36.2.  Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  37.1.  ppkt  1),  Zamawiający  zamieszcza   również  na  stronie
internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

37. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :
37.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  powinien w celu zawarcia

umowy  przygotować  i  przekazać  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  przez  niego  terminie,
poniższe informacje:
37.1.1.  wykaz osób reprezentujących stronę umowy –Wykonawcę,
37.1.2.  wykaz  banków  i  numerów  rachunków  bankowych, na  jakie  mają  być  przekazywane

świadczenia pieniężne należne stronom umowy,
37.1.3.  wykaz osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do utrzymywania bieżących kontaktów  

 z  Zamawiającym.
37.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  powinien przez zawarciem

umowy :
                  37.2.1. jeżeli Wykonawcy  ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia przekazać Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę  tych Wykonawców,  podpisaną  przez wszystkich partnerów,
przy  czym  termin  na  jaki  została  zawarta  nie  może  być  krótszy  niż  termin  realizacji
zamówienia.

38.  Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie i zgodnie z zapisami art. 94
ustawy Pzp.

39. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od zawarcia  umowy,  Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania  
i  oceny,  chyba  że  zajdą  przesłanki  unieważnienia  postępowania,  o  których   mowa  w   art.  93  ust.1  
ustawy Pzp.
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40.  Wykonawcom  przysługują Środki  ochrony  prawnej  zgodnie  z  Działem  VI  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych.

41.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmian  postanowień  umowy  zgodnie  z  zapisami  załącznika  nr  5
 do niniejszej instrukcji dla Wykonawców- ,,Warunki zmian w umowie”.

42. Sprawy  nie  objęte  INSTRUKCJĄ  reguluje  Ustawa  Prawo  Zamówień  Publicznych  z  przepisami
wykonawczymi oraz Kodeks Cywilny.  

Legnica,  sierpień  2015r.

ZATWIERDZAM
Z up. Prezydenta Miasta

Ryszard Białek

                     
          

14


