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Rozdział I:  Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach  

40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 

Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl 

NIP: 9542653766  REGON: 241051947 

http:// www.katowice.rdos.gov.pl 

 
Rozdział II:   Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”  
i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  
      zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  
 

Rozdział III:   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Nazwa i przedmiot zamówienia: 

Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu: "Carrying out necessary conservation 
work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie 
zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 
Szachownica" LIFE12 NAT/PL/000012, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technicznego zabezpieczenia stropu Jaskini 
Szachownica przed niekontrolowanym zawałem. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu 
zamówienia. 

2.    Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WOF-I.261.1.2015 

3. Wspólny słownik zamówień ( CPV):  

45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej. 

4. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 miesiące. Wykonawca może 
udzielić dłuższej gwarancji. Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 

http://www.katowice.rdos.gov.pl/
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Rozdział IV: Informacje dodatkowe:.  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania 
zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu,  
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części lub całości zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca 
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), 
którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

Rozdział V:  Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach od dnia 1 maja 2015 r., nie 
wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym:  

I etap do dnia 15 września 2015 r.:  Przygotowanie placu budowy, Wykonanie tymczasowej 
obudowy podporowej dla wszystkich pięciu sal, wykonanie czterech filarów podporowych, 
zabudowa kotwi iniekcyjnych od strony stropów sal jaskini dla Sali Przejściowej i Sali 
Puchacza, demontaż tymczasowej obudowy podporowej, prace pomocnicze. 

II  etap do dnia 15 września 2016 r. : Zabudowa kotwi iniekcyjnych od strony stropów sal 
jaskini dla Sali Wejściowej, Sali z Piargami i Sali Złomisk, wykonanie obudowy kotwowej 
dla wszystkich pięciu sal, wykonanie zabezpieczenia ociosów, demontaż tymczasowej 
obudowy podporowej, demontaż tymczasowej obudowy podporowej i likwidacja placu 
budowy, prace pomocnicze. 
 

Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny 

1.  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



 

 

4 

 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający 
nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie; 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający opisał szczegółowo sposób 
dokonania oceny tego warunku w pkt. 2.2.1 rozdziału; 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia – Zamawiający opisał szczegółowo sposób dokonania 
oceny tego warunku w pkt. 2.2.2 rozdziału; 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający opisał szczegółowo sposób 
dokonania oceny tego warunku w pkt. 2.2.3 rozdziału; 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

2.1 Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 
dokumentami opisanymi w Rozdziale VII SIWZ . 

2.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
wykonawca „spełnia ” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 

2.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,  
w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał dwie usługi polegające na wykonaniu kotwienia i iniekcji wyrobisk 
podziemnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto. 

2.2.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w przypadku gdy 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

a) następującym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:  
 - przewoźną sprężarką powietrzną – 2 sztuki,  
 - pompą do iniekcji – 1 sztuka, 
 - agregatem prądotwórczym – 2 sztuki, 
 - wiertarkami udarowymi z podporą i osprzętem lub inne dopuszczonego typu – min. 

2 komplety,  
 - kotwiarką z osprzętem – minimum 2 komplety, 
 - młotkami udarowymi z osprzętem – minimum 2 komplety,  
 - rusztowaniem o wysokości 4,0 m – 2 komplety,  
 - kluczem dynamometrycznym do obudowy – 1 sztuka,  
 - urządzeniami małej mechanizacji oraz podręcznym sprzętem górniczym (piły 

spalinowe, kilofy, łopaty, żerdzie do obrywki) zgodnie z przyjętą technologią. 
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b) osobami posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osób dozoru ruchu 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
sprawujących nadzór nad osobami prowadzącymi roboty wymagane zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 
613 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275 
poz. 1628 z późn. zm.) tj.: 

 - przynajmniej 1 osobą dozoru wyższego o specjalności górniczej,  
 - przynajmniej 1 osobą dozoru o specjalności BHP albo osobą co najmniej wyższego 

dozoru innej specjalności posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 23711  § 
1 i 5 Kodeksu Pracy, 

 - przynajmniej 2 osobami dozoru średniego o specjalności górniczej. 
Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień/kwalifikacji równoważnych dla ww. 
wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów.  

c) osobami posiadającymi uprawnienia / kwalifikacje zawodowe do obsługi 
wszystkich urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia w ilości:  
- przynajmniej 4 osób z kwalifikacjami górnika,  
- przynajmniej 2 osób z uprawnieniami do obsługi kotwiarki,  
- przynajmniej 2 osób przeszkolonych do funkcji sanitariusza. 

2.2.3. Zamawiający uzna za spełniony warunek sytuacji ekonomicznej  
i finansowej, w przypadku gdy Wykonawca wykaże : 
a) posiadanie  środków  finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 
mniejszej niż 800 000,00 zł oraz  
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
minimum 500 000,00 zł. 

 

Rozdział VII:  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

1. W celu wykazania spełniania udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi 
przedłożyć wraz z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 
następujące oświadczenia i dokumenty – wypełnione i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ; 
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2)    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 zostały wykonane –  według formularza 
określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Przez główne usługi w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na  
wykonaniu kotwienia i iniekcji wyrobisk podziemnych o łącznej wartości nie 
mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto. 

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi za wynagrodzeniem 
wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych 
usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia  
o zamówieniu. 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. Dokumenty, takie jak faktury, protokoły odbioru 
powinny potwierdzać należyte wykonanie zamówienia w sposób nie budzący 
wątpliwości. 

3)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż 
jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę. 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne 
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach. 

4)    wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z 
Załącznikiem nr 9 do SIWZ; 

5)    oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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6)     opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty wypełnione i podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy : 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy                    
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące 
Załącznik nr 3 do SIWZ;  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru,  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1   pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   
składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych; 
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7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust.  1  pkt  10  i  11  ustawy  Pzp,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

8) dowód wniesienia wadium. 
3.   W celu wykazania spełniania warunku udziału w postepowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, musi on wraz      
z ofertą złożyć: 

Listę podmiotów należącą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

4. Ponadto, Wykonawca złoży wraz z ofertą: 
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik należy załączyć 
pełnomocnictwo, które musi być udzielone na piśmie i podpisane przez osoby 
wymieniowe w aktualnym rejestrze.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w oryginale lub w formie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Załączenie pełnomocnictwa 
w formie kserokopii, na której widnieją podpisy samego umocowanego nie zostanie 
uznane za ważne. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy 
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów 
trzecich, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował. 

8. Wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku (dysponowania zasobami 
innych podmiotów) przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

9. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych: 

a) wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) w miejsce dokumentów wskazanych w pkt. 2 ppkt 2 - 5  
i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;   

- nie zalega z 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 decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) w miejsce dokumentów wskazanych w pkt. 2 ppkt 6 
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ppkt 
9 lit. a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji  Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  
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Rozdział VIII:   Ogólne warunki składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcja/spółki cywilne) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy       
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Wykonawcy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonywanie umowy, wniesienie wadium  
i należytego zabezpieczenia umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisane przez osobę lub 
osoby wymienione w dokumencie rejestrowym. 

3.  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podmiotów występujących 
wspólnie. Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą łącznie wykazać spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu - niezbędne oświadczenia i dokumenty należy 
złożyć w jednym egzemplarzu podpisanym przez ustanowionego pełnomocnika 
(dokumenty wymienione w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1-4). Dokumenty potwierdzające 
niewykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy składa każdy  
z Wykonawców oddzielnie (dokumenty wymienione w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1-7 
oraz ust. 3). 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie należy przed 
zawarciem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

Rozdział IX: Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 
oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Cena brutto podana przez Wykonawcę jest stała i wiążąca od chwili złożenia przez 
Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy, za wyjątkiem 
ewentualnej zmiany obowiązującej stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów 
powszechnie obowiązujących (wartość netto ceny usługi pozostaje niezmienna). 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający          
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionych w niej cen podatek od towarów 
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i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby 
lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur 
należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla 
wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie               
z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych). 

6. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez 
wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne upusty  
i rabaty. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział X:   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie 
następujących kryteriów: 
a) cena oferty brutto – 80 % 
b) termin gwarancji – 20 % 

2. Sposób oceny ofert:  

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 
pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek, 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. 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie 
poniższego wzoru:  P= 0,8xPc + 0,2xPg 

 

Pc= 100 x Cimin / Ci 
gdzie: 

i  to numer oferty, 
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Pc  to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Cimin to najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto wszystkich  
                  ofert, 

Ci  to cena brutto ocenianej oferty 

Pg= 100 x Gi / Gimax 

gdzie: 

i  to numer oferty, 

Pg  to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Gimax to najdłuższa gwarancja spośród wszystkich ofert, 

Gi  to gwarancja ocenianej oferty. 

Najkrótsza możliwa gwarancja wynosi 2 lata, najdłuższa możliwa gwarancja 
podlegająca ocenie – 7 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym gwarancji dłuższej niż 7 lat, Zamawiający przyjmie do oceny oferty 
gwarancję 7 lat.  

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, 
jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości 
przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu spośród niewykluczonych 
z postępowania wykonawców, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie 
odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę 
punktów. 

5. Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z niższą ceną. 
 

Rozdział XI: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
i  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie, faksem na nr 32 42 06  884 lub pocztą elektroniczną (zeskanowany 
podpisany dokument)  na adres: grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl.  Zawsze 
jest dopuszczalna forma pisemna.  

mailto:grazyna.gruszewska.katowice@rdos.gov.pl


 

 

13 

 

Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności 
wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: 

- złożenia oferty 

- zmiany oferty 

- powiadomieniu Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty 

- uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 
26 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 
wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę 
zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

4. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się                           
z Wykonawcami są: 

- Grażyna Gruszewska tel. 32 42 06 824, fax: 32 20 77 884; 

      - Adam Skwara Tel. 32 42 06 845, fax: 32 20 77 884. 

5.  Wykonawca może się zwrócić na piśmie z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia 
źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 
udostępnia na stronie internetowej. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do 
końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 
rozpatrzenia. 
7.  Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.  
 
Rozdział  XII:  Wymagania dotyczące wadium. 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
2.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1)  pieniądzu; 
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2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 
3)  poręczeniach bankowych; 
4)  gwarancjach bankowych; 
5)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
6)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia  9  listopada  2000r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorstwa 
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 
68 1010 1212 0063 6313 9120 0000 
4.   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Za  termin  wniesienia  
wadium wniesionego   w   pieniądzu   uważa   się   datę i   godzinę   uznania   środków   
na   koncie Zamawiającego. 
5.   W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych 
w ust. 2,  oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być dołączony do oferty w sposób 
umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 
Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub poręczenia w zakresie wniesienia 
wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności zatrzymania przez Zamawiającego 
wadium jest niezbędna forma oryginału. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać 
w swojej treści zobowiązanie zgodne z art.  46  ust.  4a  i  5  ustawy  Pzp,  a  ich  
beneficjentem musi być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. 
6.   Brak wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
7.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 
dokumenty  te  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  zawierać 
co najmniej: 
1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazania ich siedzib; 
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją; 
3) kwotę wadium; 
4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą; 
5) zobowiązanie   poręczyciela-gwaranta   do   zapłacenia   kwoty   wadium   
bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 
a)   w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 
dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp, 
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lub  pełnomocnictw,  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nieleżących 
po jego stronie, 
b)  którego  ofertę   wybrano  odmówił  podpisania  umowy   w  sprawie   zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy  lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium 
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej   oferty   lub   
unieważnieniu   postępowania,   z   wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10. 
9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta 
Wykonawcy została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  zobowiązany  jest  
wnieść  wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

Rozdział  XIII:  Wymagania związane z wniesieniem należytego zabezpieczenia oferty. 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości umowy brutto.  
2. Wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi warunek podpisania 
umowy. 

Rozdział IV: Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
Rozdział  XV: Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej 
niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 

5. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się  
w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń            
i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
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osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów  
niniejszej SIWZ. 

6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń 
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

7. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 
własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom 
określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym 
w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

8. Niezależnie, czy wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym formularzu 
(formularzach) lub nie wypełnił formularzy w pełnym zakresie, czy też składa ofertę na 
formularzu (formularzach) Zamawiającego albo składa ofertę w innej formie, podpisana 
oferta (oryginał) musi zawierać co najmniej: 

8.1. Imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących 
wspólnie; 

8.2. Adres Wykonawcy/Wykonawców; 

8.3. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem 
i warunkami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym SIWZ  

albo 

8.3.1. Odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszego SIWZ               
w formie oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu wymagań dotyczących 
przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji  

albo 

8.3.2. Co najmniej oświadczenie, że treść oferty odpowiada treści SIWZ,  

oraz pozostałe informacje i dokumenty wymagane w SIWZ. 
Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego oświadczenia w wyżej wymienionym zakresie, 
wystarczającym jest oświadczenie zamieszczone w formularzu ofertowym. 
8.4. Łączną cenę brutto w złotych  oraz okres gwarancji na wykonane usługi, (zgodnie 

z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ); 
8.5. Warunki płatności np.: poprzez akceptację warunków z SIWZ; 
8.6. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone 

Podwykonawcy  i/lub podmiotowi, na wiedzy i doświadczeniu którego 
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Wykonawca będzie polegał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
(jeżeli dotyczy);  

8.7. Terminy wykonania zamówienia, np. poprzez akceptację terminów określonych 
w rozdziale V SIWZ; 

8.8. Załączone oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII SIWZ; 
8.9. Pełnomocnictwo (upoważnienie), jeżeli dotyczy. 

9. Oferta (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                         
w postępowaniu muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca do złożenia 
oferty może wykorzystać odpowiednie wzory formularzy, stanowiące załączniki do 
SIWZ. 

10. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego 
(URL), adresu poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje 
w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. 

11. Oferta, a także inne załączone dokumenty, powinna być czytelna, napisana pismem 
maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana (w przypadku załączenia 
wymaganych kopii dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem) przez: 

- Osobę/osoby wykazaną/wskazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, 
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 

- Osobę/osoby wymienioną/wymienione w centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, lub 

-  Osobę/osoby wymienioną/wymienione w innych niż powyższe dokumentach                     
i załączonych do oferty, lub 

- Inną osobę/osoby legitymującą/legitymujące się pisemnym pełnomocnictwem do 
reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 

12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 

13. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami SIWZ. 

14. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone 
imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. 

15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, 
uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty. 



 

 

18 

 

16. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty 
były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, 
zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści 
oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

18. Opakowanie musi posiadać: 

21.1. nazwę i adres Wykonawcy, 

21.2. nazwę i adres Zamawiającego: 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach  
40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 

 
21.3. oznaczenie:  

Przetarg nieograniczony – Jaskinia Szachownica 

Znak sprawy: WOF-I.261.1.2015 

                  „NIE OTWIERAĆ PRZED: 2 kwietnia 2015 r. godz.11.00”. 

 
19. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki 

sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie 
się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Pzp – 
z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 

20. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, 
jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty. 

21. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty zaleca 
się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian 
przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana 
oferta, z dopiskiem na opakowaniu „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone 
dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną 
dołączone do oferty. 
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23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE OFERTY”.  

24. Nie dopuszcza się uczestniczenia Wykonawcy w więcej niż w jednej grupie 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Rozdział  XVI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego w Katowicach  
ul.Dąbrowskiego 22, pokój 410  do dnia    2 kwietnia  2015 r. do godz.10.00.  

2.  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz  
       zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
  
3.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu   2  kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 414                   
w siedzibie  zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
Rozdział XVII: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba/osoby upoważniona/upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy wymieniona/wymienione w aktualnym odpisie              
z właściwego rejestru albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał 
dokumentu  wystawiony przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy lub kopia 
(odpis) notarialnie poświadczona. 

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się            
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność                
z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona), zawierającą co najmniej: 
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a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego   
     swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej 
odpowiedzialności za realizację zamówienia, 

      b)   określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
      c)  czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia. 
Rozdział XIX: Terminy płatności: 

Zamawiający przewiduje dwie płatności, każda w wysokości 50 % ceny ofertowej, po 
wykonaniu I i II etapu zamówienia. 
Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, 
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we istotnych postanowieniach umowy 
stanowiącym załącznik  nr 5 do niniejszej SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umowy mogą 
dotyczyć:  

a) zmiany osób spełniających wymogi określone w rozdziale VI pkt. 2.2.2 lit. b i c na 
inne osoby spełniające te same wymogi,  

b) zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów, 

c) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie 
mogła strona zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które 
nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub 
części, takich jak nieprzewidziane zmiany warunków, np. pożar, trzęsienia ziemi, 
zawalenie jaskini lub jej części, wojna, zamachy terrorystyczne, działania 
nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy itp.  

Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy - Prawo 
zamówień publicznych w art. 179 – 198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, 
odwołanie w art. 180 – 198 i skarga do sądu w art. 198a – 198g. 
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Spis załączników do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ –    Opis Przedmiotu Zamówienia  
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  
w postepowaniu; 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp 
(przynależność do grupy kaptałowej) 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ  –  Formularz ofertowy 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług; 
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. 

9.  Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz sprzętu 
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	Rozdział III:   Opis przedmiotu zamówienia.
	1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
	2.    Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WOF-I.261.1.2015
	3. Wspólny słownik zamówień ( CPV):
	45221250-9 Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej.
	4. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 24 miesiące. Wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji. Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
	Rozdział IV: Informacje dodatkowe:.
	1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
	2. Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
	3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
	5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
	6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
	7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu,  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
	8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), którego wykonanie zamierza p...
	Rozdział V:  Termin wykonania zamówienia
	Wykonawca zrealizuje zamówienie w następujących terminach od dnia 1 maja 2015 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym:
	I etap do dnia 15 września 2015 r.:  Przygotowanie placu budowy, Wykonanie tymczasowej obudowy podporowej dla wszystkich pięciu sal, wykonanie czterech filarów podporowych, zabudowa kotwi iniekcyjnych od strony stropów sal jaskini dla Sali Przejściowe...
	Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny
	1.  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
	1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
	2.2.1. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia,  w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie...
	2)    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu s...
	4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uz...
	5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
	6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych;
	7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.  1  pkt  10  i  11  ustawy  Pzp,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
	1) dowód wniesienia wadium.
	8)
	Rozdział IX: Opis sposobu obliczenia ceny.

	1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
	2. Cena brutto podana przez Wykonawcę jest stała i wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy, za wyjątkiem ewentualnej zmiany obowiązującej stawki VAT, wynikającej ze zmiany przepisów powszech...
	3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający    ...
	1.
	5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubieg...
	6. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne upusty  i rabaty.
	7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	Rozdział X:   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
	Pc= 100 x Cimin / Ci
	5. Jeśli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
	Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej:
	- złożenia oferty
	- zmiany oferty
	- powiadomieniu Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty
	- uzupełnienia pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
	- Adam Skwara Tel. 32 42 06 845, fax: 32 20 77 884.
	5.  Wykonawca może się zwrócić na piśmie z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SI...
	6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym wpływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek ...
	7.  Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
	Rozdział  XII:  Wymagania dotyczące wadium.
	Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
	2.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
	1)  pieniądzu;
	2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
	3)  poręczeniach bankowych;
	4)  gwarancjach bankowych;
	5)  gwarancjach ubezpieczeniowych;
	6)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
	z dnia  9  listopada  2000r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorstwa
	(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
	3.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:
	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
	68 1010 1212 0063 6313 9120 0000
	4.   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Za  termin  wniesienia  wadium wniesionego   w   pieniądzu   uważa   się   datę i   godzinę   uznania  ...
	5.   W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2,  oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrot oryginału dokumentu bez uszkodzenia ofe...
	6.   Brak wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
	7.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty  te  powinny  być  sporządzone  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  zawierać
	co najmniej:
	1)  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazania ich siedzib;
	2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją;
	3) kwotę wadium;
	4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą;
	5) zobowiązanie   poręczyciela-gwaranta   do   zapłacenia   kwoty   wadium   bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
	a)   w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów  lub  oświadczeń,  o  których  mowa  w art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,
	lub  pełnomocnictw,  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nieleżących
	po jego stronie,
	b)  którego  ofertę   wybrano  odmówił  podpisania  umowy   w  sprawie   zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie...
	9. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść ...
	11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
	Rozdział  XIII:  Wymagania związane z wniesieniem należytego zabezpieczenia oferty.
	Rozdział IV: Termin związania ofertą.
	Rozdział  XV: Opis sposobu przygotowywania ofert.
	1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.
	2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
	3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
	4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.
	5. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się  w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń            i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na j...
	6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).
	7. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w ak...
	8. Niezależnie, czy wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym formularzu (formularzach) lub nie wypełnił formularzy w pełnym zakresie, czy też składa ofertę na formularzu (formularzach) Zamawiającego albo składa ofertę w innej formie, ...
	8.1. Imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie;
	8.2. Adres Wykonawcy/Wykonawców;
	8.3. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia określonymi w niniejszym SIWZ
	albo
	8.3.1. Odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszego SIWZ               w formie oświadczenia/oświadczeń o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji
	albo
	8.3.2. Co najmniej oświadczenie, że treść oferty odpowiada treści SIWZ,
	9. Oferta (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału                         w postępowaniu muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca do z...
	10. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego (URL), adresu poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
	11. Oferta, a także inne załączone dokumenty, powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana (w przypadku załączenia wymaganych kopii dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem) przez:
	- Osobę/osoby wykazaną/wskazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub
	- Osobę/osoby wymienioną/wymienione w centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, lub
	-  Osobę/osoby wymienioną/wymienione w innych niż powyższe dokumentach                     i załączonych do oferty, lub
	- Inną osobę/osoby legitymującą/legitymujące się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.
	12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
	13. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
	14. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.
	15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, uniemożliwiający ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty.
	16. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
	17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
	18. Opakowanie musi posiadać:
	21.1. nazwę i adres Wykonawcy,
	21.2. nazwę i adres Zamawiającego:
	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
	40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22
	21.3. oznaczenie:
	Przetarg nieograniczony – Jaskinia Szachownica
	Znak sprawy: WOF-I.261.1.2015
	„NIE OTWIERAĆ PRZED: 2 kwietnia 2015 r. godz.11.00”.
	19. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustaw...
	20. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty.
	21. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.
	22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopis...
	23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.
	24. Nie dopuszcza się uczestniczenia Wykonawcy w więcej niż w jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
	Rozdział  XVI: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
	1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby zamawiającego w Katowicach  ul.Dąbrowskiego 22, pokój 410  do dnia    2 kwietnia  2015 r. do godz.10.00.
	3.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu   2  kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 414                   w siedzibie  zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
	Rozdział XVII: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
	Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	Rozdział XIX: Terminy płatności:
	Zamawiający przewiduje dwie płatności, każda w wysokości 50 % ceny ofertowej, po wykonaniu I i II etapu zamówienia.
	Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówie...
	Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych w art. 179 – 198g, w tym: w przepisach wspólnych w art. 179, odwołanie w art. 180 – 198 i skarga do sądu w art. 198a – 198g.
	Spis załączników do SIWZ:
	1. Załącznik nr 1 do SIWZ –    Opis Przedmiotu Zamówienia
	2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postepowaniu;
	3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
	4. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (przynależność do grupy kaptałowej)
	5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy
	6. Załącznik nr 6 do SIWZ  –  Formularz ofertowy
	7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług;
	8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
	9.  Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz sprzętu


