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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Gmina Komprachcice 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, woj. Opolskie, tel. (77)   
403 17 00, fax (77) 403 17 25, e-mail : ug@komprachcice.pl, adres strony internetowej 
www.komprachcice.pl, zwany dalej zamawiającym, ogłasza postępowanie o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na : 
               

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chmielowice  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) o wartości 
zamówienia mniejszej niŜ kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 
ustawy. 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  
 
3.1. Przedmiotem  zamówienia jest sporządzenie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chmielowice,(Gmina Komprachcice) w 
granicach administracyjnych, określonego uchwałą Nr XXII/142/2013 Rady Gminy 
Komprachcice  z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w/w sołectwa. 

 
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naleŜy sporządzić zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia           
26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1587 ) wraz z przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.             
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). Zmianę planu naleŜy sporządzić  
w oparciu o ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
Kod CPV  71.41.00.00-5 (Usługi planowania przestrzennego). 
 
Zakres czynności do wykonania leŜący po stronie Wykonawcy: 
a)przygotowanie obwieszczeń i zawiadomień, 
b)reprezentowanie Wójta przy przeprowadzaniu uzgodnień i uzyskiwanie opinii do projektu 
planu, 
c)wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego opracowaniem projektu 
planu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2001 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 
dnia 29 października 2002 r. Nr 155,poz. 1298), 
d)sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
e)sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, 
e)przygotowanie wniosku o wyraŜenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele 
nierolnicze i nieleśne, 



BGR.271.6.2013 

f)przygotowanie projektu uchwały w ramach procedury sporządzania planu oraz wszystkich 
innych dokumentów związanych z pracami planistycznymi, 
g)prezentowanie projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej, 
komisji i sesji Rady Gminy oraz udział głównego projektanta planu w czasie wyłoŜenia 
projektu planu do publicznego wglądu i w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami, 
h)analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia przez Wójta uwag 
i)wniesionych w związku z wyłoŜeniem projektu planu prognozy oddziaływania na 
środowisko do  publicznego wglądu,                                                                                                              
j)wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag, 
k)przygotowanie materiałów na sesję Rady Gminy, uchwalającą plan, 
l)wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uzgodnień z właściwymi organami i 
rozstrzygnięć Rady Gminy, 
ł)przygotowanie dokumentacji planistycznej w formie ksiąŜkowej, obejmującej  
problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, 
m)wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan zmian wynikających z rozstrzygnięć 
nadzorczych Wojewody, 
n)opracowanie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 
o) skala opracowania 1:1000. 
 
Zakres opracowania dokumentacji planistycznej oraz ostatecznej: 
a)dwa egzemplarze opracowania ekofizjograficznego, 
b)trzy egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko, 
c)dwa egzemplarze dokumentacji planistycznej w formie ksiąŜkowej, obejmującej 
problematykę wymaganą przez Wojewodę w celu oceny zgodności z prawem, 
d)dwa egzemplarze tekstu i rysunku planu w technice umoŜliwiającej jego publikację w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, 
e)dwa egzemplarze zafoliowanego rysunku planu w skali 1:1000, 
f)cztery egzemplarze tekstu planu w formie ksiąŜkowej, 
g)cztery egzemplarze rysunku i tekstu planu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym 
(postać tekstową w formacie DOC, postać graficzną w formie: rastrowej w plikach o 
rozszerzeniu DWG i TIFF w rozdzielczości 600 DPI i wektorowej w formacie programu Auto 
CAD. 
 
Po stronie Zamawiającego leŜą koszty związane z publikacją ogłoszeń i prowadzoną 
korespondencją wynikającą z procedury planistycznej. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne materiały będące w jego dyspozycji: 
a)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowych 
sołectw 
b)gminną ewidencję zabytków. 
Wykonawca zobowiązany jest  do zwrotu wszystkich przekazanych materiałów po              
zakończeniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy bez ich               
rozpowszechniania. 
 
3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
3.3 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcy. 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia  :  10 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
uPzp.   
 
Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1  ustawy Pzp : 
 
5.1.  Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : 
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez 
wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
5.2.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch uchwalonych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub zmian planu, w procedurach określonych w ustawie z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
5.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, 
posiadającą uprawnienia urbanistyczne zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
5.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w tym zakresie dokonana zostanie na podstawie złoŜonego przez 
wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 
6. DOKUMENTY I O ŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 
   
6.1. W zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć : 
 
a)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 uPzp  – załącznik nr 2.  
 
b) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie - załącznik nr 5(„Wiedza i 
doświadczenie”).  
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Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane naleŜycie jest:  
a)poświadczenie, 
lub 
b)oświadczenie wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a). 
Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. a), moŜe przedkładać 
dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty  mogą być składane (Dz.U. nr 226 z 2009r., poz. 1817).     
 
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6.   
 
d) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia – załącznik nr 6. 
   
6.2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
 
W przypadku, gdy podmiot  przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyŜej, 
będzie uczestniczył przy wykonywaniu zamówienia, zamawiający Ŝąda przedłoŜenia przez 
ten podmiot dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 6.3. a i b specyfikacji.  
 
6.3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć : 
 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – załącznik nr 3.  
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .  
c) Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
co wykonawca, który składa ofertę albo informację o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy 
kapitałowej – załącznik nr 4 .  
  
6.4.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3b  składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
 
JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie 1) 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
 
 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.  
 
6.5.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  naleŜy 
przedłoŜyć : 
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp – winno być złoŜone w imieniu wszystkich wykonawców składających 
wspólną ofertę i podpisane przez ustanowionego pełnomocnika do ich reprezentowania lub 
przez kaŜdego wykonawcę. 
2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty wymienione w pkt. 6.3 b,c 
– winno być złoŜone przez   kaŜdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do załączenia do oferty 
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złoŜone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Pełnomocnictwo moŜe równieŜ wynikać z umowy konsorcjum, którą w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie naleŜy dołączyć do oferty.  
 
6.6. Wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń i dokumentów. 

1) Dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 6.1.a, 
dokumentów wymienionych w pkt 6.3c, a takŜe zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2. , 
które muszą być złoŜone w formie pisemnego oryginału) naleŜy złoŜyć w oryginale  lub kopii 
poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.2.,kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę.   
 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym  przez wykonawcę. 
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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3) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do 
niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złoŜenie oferty na formularzach sporządzonych przez 
wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez 
zamawiającego. 
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela wykonawcy. Pełnomocnictwo  winno być złoŜone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający 
identyfikację podpisu (np. imienna pieczątka osoby poświadczającej kopię za zgodność z 
oryginałem). 
5) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane przez zamawiającego. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 
  
6) Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :  
a) formularz oferty - załącznika nr 1, 
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 siwz, 
c) pełnomocnictwa (o ile są wymagane), 
d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
wymagane w przypadku, gdy wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w 
art. 26 ust 2b ustawy.   
 
7) KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
8) Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych . 
9) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty przewidującej odmienny niŜ 
określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 
10) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
11) Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę . 
12) Ofertę wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 
w następujący sposób: 
– nazwa i adres wykonawcy,  
– „Oferta na: „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Chmielowice”. 
13) Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być oznaczone 
jak w punkcie 7.12 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”. 
14) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują  pisemnie, faksem z uwzględnieniem pkt b) lub drogą elektroniczną. 
a) zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania informacji przekazanej w innej formie niŜ pisemna, a na Ŝądanie 
wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 
b) forma pisemna obowiązuje złoŜenie oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 
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oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot 
zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.   
15) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 
8.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.  
 
1)  Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia - w załączniku nr 1 (oferta)do niniejszej specyfikacji. 
2) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone 
w specyfikacji oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego i obowiązującymi 
przepisami prawa.  
3) Cena brutto stanowić będzie cenę ofertową podlegającą ocenie. 
4) Cena ofertowa określona przez wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy za 
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
5) Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
9. WADIUM  
Zamawiający nie wymaga wadium 
 
10. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI 
1) Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na wniosek 
wykonawcy, nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynie do zamawiającego  nie później  niŜ do końca dnia końca dnia w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania przesłane faxem lub drogą 
elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez wykonawcę. 
2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 1) lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa  w pkt. 1). 
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
takŜe zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 
5) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert  
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a takŜe zamieści na stronie internetowej na 
której udostępniono siwz.     
6) JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu w sposób przewidziany w art.38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeŜeli będzie to 
konieczne przedłuŜy termin składania ofert zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.     
7) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, 
poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej na której udostępniono 
specyfikację.     
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8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
11. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI  
 
Jerzy Najbar – Kierownik BGR     tel. (77) 403 17 09     
 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1) Ofertę naleŜy składać w Gminie Komprachcice ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, 
sekretariat Urzędu Gminy Ip. , w terminie do dnia 18.07.2013r. do godz. 09:00. 
2) Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę złoŜoną po terminie składania ofert. 
 
13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  
1) Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 18.07.2013r. o godz. 
09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1 p. 
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
3) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny. 
4) Informacje, o których mowa w punkcie 2) i 3), zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek 
 
14. KRYTERIA OCENY OFERT 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty danej części zamawiający będzie stosował kryterium 
ceny. Ilość punktów zostanie obliczona dla kaŜdej części - wg poniŜszego wzoru: 
Cena = (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty ocenianej) x 100 punktów 
 
15. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
1)Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
 
16. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  I OCENA 
OFERT. 
1) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu oraz badania i oceny złoŜonych ofert. 
2) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz z zastrzeŜeniem punktu 3) 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
3) Zamawiający poprawi w ofercie :  
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
17. ODRZUCENIE OFERT 
Oferta zostanie odrzucona, jeŜeli: 
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1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp, 

   3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

   5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

   6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
   7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
18. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie uniewaŜnione jeŜeli : 
a) nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający 
moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złoŜone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie, 
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć, 
e) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie 
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2) O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert. 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
19. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZAWARCIA UMOWY.  
1) Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą 
ofertę z największą ilością punktów. 
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres 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 złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 uPzp, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.  
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3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w punkcie 
2a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
zamawiającego. 
4) Zamawiający zawrze umowę (projekt umowy w załączeniu do specyfikacji) w sprawie  
zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art. 183 uPzp,  w terminie nie krótszym niŜ 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie 
to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 uPzp, albo 10 dni – jeŜeli zostało 
przesłane w inny sposób. 
5) Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt. 4, jeŜeli :  
a) w  postępowaniu o udzielenie zmówienia złoŜono  tylko jedną ofertę, 
b) w  postępowaniu o udzielenie zmówienia nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono 
Ŝadnego wykonawcy. 
6) W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 
zobowiązany będzie  do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 
specyfikacji.  
7) Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.  
1) Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone 
w dziale VI ustawy Pzp. 
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
4)  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;   
c) odrzucenia oferty odwołującego. 
5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem  
tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
uPzp (faksem lub drogą elektroniczną). 
8) Wykonawca moŜe w terminie  przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
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9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w 
inny sposób. 
10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, jak i wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  na stronie internetowej. 
11) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 9 i 10 wnosi się  w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
12) JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie : 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  
13) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania  określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp.   
14) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
15) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
21. Formalności po wyborze oferty.  
1. Zgodnie z art. 92 p.z.p. po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi 

wszystkich uczestników postępowania faxem lub pisemnie oraz zamieści informację o 
wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust.1 pkt 2, z 
zastrzeŜeniem art. 94 ust.2 pkt 1 i 3 p.z.p.   

 
22. Umowa.  
1. Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji i zawiera istotne dla zamawiającego  

warunki realizacji zamówienia. 
Treść umowy nie podlega negocjacjom. 

2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 
1 ustawy w: 
1) zmiany danych teleadresowych wykonawcy lub zamawiającego; 
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działania lub 

zaniechania osób trzecich, uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT.   
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23. Środki ochrony prawnej.  
     W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, 
przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 p.z.p.. 
 
     Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust.2 oraz w terminach  
     opisanych w art. 182 p.z.p. 
 
24. Załączniki.  

1. Wzór formularza OFERTA – załącznik nr 1 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu  warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 
3. Wzór wykazu wykonanych usług – załącznik nr 3 
4. Wzór wykazu osób – załącznik nr 4 
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5 
6. Wzór oświadczenia o przynaleŜności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 
7. Projekt umowy – załącznik nr 7 


