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Lipno, 2008.06.27 

 
WGK-RI / 341-6PN / 33 / AR / 2008 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

Zamawiający:  Gmina Miejska w Lipnie 
   województwo kujawsko - pomorskie 
 
Tryb zamówienia:      przetarg nieograniczony 
 
Przedmiot zamówienia: dostawy i roboty budowlane 

 
Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

  
 
 
 

Sporządził: 
1. Artur Rybicki 
 
 
 
Zatwierdzone do uŜytku w dniu: 26.06.2008r.   
przez Burmistrza Gminy Miejskiej w Lipnie – Janusza Dobrosia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl 
 
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaŜe nieodpłatnie w terminie 3 dni niniejszą specyfikację 
(wykonawca pokryje jedynie koszty przesłania).  
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Lipno, 2008.06.27.r. 

 
WGK-RI / 341-6PN / 33 / AR / 2008 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

Zamawiający:  Urząd Miejski w Lipnie 
   Plac Dekerta 8 
   87 – 600 Lipno 
   województwo kujawsko - pomorskie 

NIP - 893-11-78-879 
    tel. 054 – 288 – 42 – 11  
    fax.  054 – 288 – 42 – 65 
    e-mail: umlipno@umlipno.pl 
    www.umlipno.pl 
    godz. urzędowania: 715 – 15 15  ( wtorki – 800  - 1600 ) 
 
Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Robert Kapuściński i Artur Rybicki 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie, pok. 17 tel. 54 / 288-42-57, e-
mail gospodarka@umlipno.pl i fundusze@umlipno.pl   (w sprawach dotyczących przedmiotu 
zamówienia i procedury przetargowej). Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną 
z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres:  
 
Urząd Miejski w Lipnie 
ul. Plac Dekerta 8 
87 – 600 Lipno 
 
2). TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – OPIS PROCEDURY 
 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia                  
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. 
zm.), przy udziale komisji przetargowej. 
 
Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 27.06.2008r.: 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 142577-2008 
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, 
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.umlipno.pl 
 

Spośród złoŜonych ofert komisja przetargowa wskaŜe ofertę najkorzystniejszą, tj. taką,    
która zgodnie z przyjętym kryteriami, uzyska największą liczbę punktów. Umowę z 
Wykonawcą, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza i zostanie zatwierdzona przez 
Burmistrza zostanie podpisana przez zamawiającego w terminie i miejscu wskazanym  w 
piśmie informującym o wyniku przetargu. 
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3). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Roboty instalacyjne 
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

 
3.2. Nazwa nadana przez Zamawiającego: 
Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie 

 
3.3. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje : 
 
Zakres rzeczowy robót obejmuje : 

� Uwagi ogólne 
Nowa wirówka kompletna z napędem i przekładnią planetarną. Całość zmontowana na 
wspólnej ramie postawionej na poduszkach antywibracyjnych. Wirówka musi być 
wyposaŜona w system zabezpieczający przed jej przeciąŜeniem. W systemie sterowania 
naleŜy zabezpieczyć automatyczne sprzęŜenia pracy pompy dozowania osadu, maceratora, 
pompy polimeru i pracy wirówki, oraz istniejącej stacji higienizacji osadu.   

 
� Uwagi szczególne 

Aktualnie osad odwadniany jest na jednej wirówce. Jest ona  znacznie wyeksploatowana i 
moŜe być w przyszłości wykorzystywana jedynie jako rezerwa.  
Nowa wirówka zostanie zamontowana przez Zamawiającego, zgodnie z dokumentacją, 
wytycznymi i nadzorem Wykonawcy, w miejsce obecnej maszyny, w zakresie : 
- demontaŜ i montaŜ zespołu obrotowego wirówki na fabrycznej ramie, aby moŜliwy było 
wstawienie nowej wirówki do istniejącego budynku bez konieczności prac demontaŜowych, 
np. drzwi, czy dachu. 
- współudział w zamontowaniu nowej wirówki w miejscu istniejącej wirówki:  

a) wytyczne niezbędne do wykonania przez Zamawiającego prac budowlanych w celu 
poprawnego posadowienia nowej wirówki oraz zmian podłączeń urządzeń 
towarzyszących, aby spełniona została zasada współpracy tych urządzeń bez kolizji. 
Zakres Wykonawcy obejmować będzie wytyczne dla montaŜu nowej wirówki na ramie 
podwyŜszającej, sposobu zamocowania maceratora, czyszczenia stacji polimeru, 
adaptacji pompy zatapialnej na ruchomym pływaku i stacji higienizacji. 
b) wytyczne hydrauliczne związane z podłączeniem elastycznym nadawy i polimeru do 
wirówki, jak i odcieku. 
c) Wykonawca przekaŜe listę kablową, aby Zamawiający mógł wykonać podłączenie 
elektryczne i sterownicze dostarczonych urządzeń 

 
Wykonawca zapewni odpowiednią osobę w wyŜej wymienionym zakresie. 

 
� Wirówka odwadniania osadu 

Wymagane parametry pracy: 
Osad:      osad z laguny 
Zawartość cz. stałych:    około 3 – 5% sm 
Wydajność:     340 kg  sm/h 
ObciąŜenie wirówki    10 m3/h na wirówkę 
Ilość wirówek:     1 szt. 
Czas operacyjny:     24 h/d  (7 dni w tygodniu) 

� Napęd 
Bęben i ślimak napędzane są niezaleŜnymi silnikami elektrycznymi. Silniki muszą 
być wyposaŜone w przetwornice częstotliwości. 
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Max moc zainstalowana:    P zainst.  ~ 23,5 kW  ( 18,5 + 5 ) 
� Elementy urządzenia 

Zastosowane łoŜyska katalogowe ogólnodostępne w handlu. Zabezpieczenia  przed 
ścieraniem. 

Zabezpieczenia poszczególnych elementów urządzenia przed ścieraniem muszą polegać na: 
• zabezpieczenie części zgarniających ślimaka wykonane z napylanego 

płomieniowo węglika wolframu, 

• zabezpieczenie okien wylotowych osadu odwodnionego przez wymienne, 
obrotowe tuleje wykonane z materiałów trudno ścieralnych. 

• odpowiednie osłony i uszczelnienia nie dopuszczające do przedostawania się 
cząstek odwodnionego osadu do przestrzeni pomiędzy bębnem a osłoną. 

� Smarowanie 
Ręczne smarowanie poprzez zespół lokalnych smarowniczek.  Opcjonalnie automatyczne. 

� Sterowanie  
Sterowanie wirówką dekantacyjną wraz z pompą podającą osad musi opierać się na : 

• Automatycznym układzie regulującym pracą wirówki w zaleŜności od jej 
obciąŜenia polegającym na zmianie róŜnicy prędkości od momentu obrotowego. 

• MoŜliwości ręcznej regulacji głębokości zalegania fazy płynnej poprzez zmianę 
połoŜenia krawędzi przelewowych, 

• Układzie sterującym posiadającym system blokujący normalną pracę urządzeń i 
dającym sygnał alarmowy przy przeciąŜeniu, sucho biegu (blokada pracy pompy). 

• Automatycznym płukaniu wodą w przypadku przeciąŜenia i zapchania wirówki.  

• Ręcznej regulacji na szafie sterowniczej ilości podawanego polielektrolitu i osadu. 

� Materiały: 
Wszystkie elementy stykające się z osadem/odciekiem ze stali nierdzewnej. 

� Wymagania dodatkowe: 
Urządzenie winno być wyposaŜone w kompletny zestaw specjalistycznych narzędzi do 

serwisowania wirówki. 
� Pompa osadu 

NaleŜy zaadaptować istniejącą pompę nadawy, firmy LFP Leszno typu IF, w rozwiązaniu 
ruchomym, tj. na pływaku z elastycznym rurociągiem tłocznym i kablem zasilającym 
umoŜliwiający swobodne przemieszczanie po lagunie. Praca pompy powodować powinna 
mieszanie osadu w obrębie pracy pompy. 

� Macerator 
Zamontować nowy rozdrabniacz, którego zadaniem będzie zatrzymywanie, cięcie większych 
części stałych zawartych w osadzie. Budowa maceratora ma charakteryzować się  prostym i 
szybkim dostępem do zbiornika i noŜy tnących, sterowanie i zasilanie maceratora z głównej 
szafy wirówki .  

� Panel kontrolny 
Panel zasilania i kontroli dla całej instalacji odwadniania osadu, obejmującej instalację 

przygotowania polimeru. 
Zasilanie : 
Napięcie/częstotliwość: 400/230 V/ 50 Hz 

Napięcie systemu kontroli: 220 V  / 24 V  DC    
Klasa zabezpieczenia: IP 54 
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W panelu ulokowano wyłączniki, lampy kontrolne dla kaŜdego napędu, przetworniki 
częstotliwości dla sterowania pracy silników pomp i napędów, wyłączniki 
napięcia, wyłączniki alarmowe dla zewnętrznego monitoringu. 

 
� Okablowanie 

NaleŜy przedstawić projekt adaptacji istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej 
urządzenia, które zostały wymienione lub dodatkowo zamontowane, 

 
� Orurowanie 

NaleŜy zaadaptować istniejącą instalację hydrauliczną, względnie rozbudować do potrzeb 
nowej wirówki w obrębie budynku odwodnienia osadu 

 
� Dokumentacja 

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: 
- dokumentacja DTR na nową wirówkę, 
- dokumentacja DTR na wszystkie urządzenia towarzyszące ( np. macerator) będące w 
dostawie Wykonawcy, 

 
� Wymagania dodatkowe 

Wykonawca dokona sprawdzenia poprawności wykonania montaŜu urządzeń i będzie obecny 
przy rozruchu technologicznym wirówki wraz ze wszystkimi urządzeniami oraz przeprowadzi 
szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków w niezbędnym zakresie. 
 
4). TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
- Rozpoczęcie robót:   - z dniem podpisania umowy 
- Zakończenie robót:  -  w przeciągu 150 dni                               

    
5). OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  
     DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 
a). Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli        

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia. 
 
b). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  
ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
c). mają doświadczenie w wykonaniu podobnych  robót w okresie ostatnich pięciu lat  przed 
dniem wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, przynajmniej 3 roboty dotyczące instalacji wirówek na oczyszczalni ścieków o 
wartości powyŜej 300 tys. zł brutto  kaŜda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 
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W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie 
pełnomocnictwa oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                
w postępowaniu, składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 
5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie 
złoŜonych oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie 
wynikać, iŜ wymagane warunki  Wykonawca spełnił. 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złoŜyć wykonawcy, zawiera 
niniejsza specyfikacja. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału           
w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/nie spełnia. 
 
6). INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą  
     DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  
     WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
 6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  Wykonawca winien do oferty 
dołączyć następujące oświadczenia  i dokumenty: 
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w 
dokumenty musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie.  
 
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  - wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w 
dokumenty musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie 
 
3) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania tzn. przynajmniej 3 roboty dotyczące instalacji wirówek na 
oczyszczalni ścieków powyŜej 300 tys. zł brutto  kaŜda, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 
zostały wykonane  naleŜycie, 
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek 
udziału w postępowaniu  muszą  spełnić  łącznie wszyscy Wykonawcy  występujących 
wspólnie 
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4)  wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z podaniem ich 
wykształcenia, uprawnień i lat staŜu pracy. ( załącznik ) 
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie warunek 
udziału w postępowaniu  muszą  spełnić  łącznie wszyscy Wykonawcy  występujących 
wspólnie 
 
5) W przypadku zatrudnienia podwykonawców przy realizacji zamówienia, pisemne 
oświadczenie podwykonawcy o gotowości współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji 
zamówienia ze wskazaniem zakresu rzeczowego prac, które będzie wykonywał  
 
6) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Ŝe: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania i określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zmówienia, 

Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w 
oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie 
 

7) Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych. 
Uwaga: w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w/w 
oświadczenie musi złoŜyć kaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie 
  
7). INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń  
     I DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  
     DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie: 
a) pisemnie na adres zamawiającego:  Urząd Miejski w Lipnie 
          ul. Plac Dekerta 8 
         87 – 600 Lipno  
b) faxem (054) 288 42 65 
c) elektronicznie na adres: e-mail gospodarka@umlipno.pl lub fundusze@umlipno.pl  
 
7.2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane do zamawiającego za pomocą teleksu, 
poczty elektronicznej lub telefaksu uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze               
do zamawiającego na adres podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ przed upływem terminu do 
składania ofert i  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 
 
7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji 
telefonicznie. 
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7.4. Wykonawca moŜe się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
 
7.5. Treść pytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz na stronie internetowej, na której została udostępniona specyfikacja. 
 
7.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo              
w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania ofert do zmodyfikowania treści 
specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a takŜe zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
 
7.7. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie moŜe dotyczyć 
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 
 
7.8. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas                        
na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
7.9. O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
a takŜe zamieszcza tę informację na stronie internetowej. 
 
7.10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami 
         mgr inŜ.. Robert Kapuściński , mgr inŜ. Artur Rybicki 
         Tel. (054) 288-42-23 , Tel. (054) 288-42-57 
 
8). WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Wadium nie ustala się. 
 
9). TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
Składający ofertę pozostaje z nią związany do czasu zawarcia umowy jednak nie dłuŜej        
niŜ  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
10). OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
10.1. Oferta obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać: 
a)  dokumenty wymienione w punkcie 6.1. 
b)  formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej     
specyfikacji, 
c) kosztorys ofertowy. 
 
10.2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. 
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10.3. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
10.4. Ofertę naleŜy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Na wewnętrznej 
kopercie zawierającej ofertę naleŜy podać nazwę i adres oferenta. Na zewnętrznej 
kopercie umieścić jedynie adres zamawiającego i napis: 
 „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego – Wymiana i instalacja nowej wirówki 
do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie” 
 
10.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność            

z oryginałem przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu                    

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

10.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

10.7.  W przypadku, gdy wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyŜ stanowią one tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty 

zawierające informacje zastrzeŜone powinny zostać:  

• spięte i włoŜone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, 

• specjalnie opisane na okładce. 

10.8.  Wymaga się, aby wszystkie poprawki, modyfikacje i uzupełnienia dokonywane  w 

ofercie były jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą 

całą ofertę. 

11). MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
11.1. Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań naleŜy składać do dnia 
21.07.2008r. do godz.1200, w pok. nr 16 ( sekretariat ) Urzędu Miejskiego w Lipnie , ul. Plac 
Dekerta 8 
Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. Dla ofert 
przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do zamawiającego. 
 
11.2. Publiczne otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 21.07.2008r. o godz. 1300. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie, ul. Plac Dekerta 8, pok. nr 17. Otwarcie ofert jest 
jawne zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a dzień, w którym 
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
 
11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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11.4. W części niejawnej przetargu zamawiający dokona sprawdzenia, czy oferty: wpłynęły 
od Wykonawców uprawnionych do występowania w niniejszym przetargu, odpowiadają 
zasadom i wymogom określonym w ustawie o Prawo zamówień publicznych oraz 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
12). OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
12.1. W ofercie naleŜy podać cenę brutto za wykonanie w całości przedmiotu zamówienia. 
 
12.2. W wynagrodzeniu ryczałtowym naleŜy uwzględnić wszystkie inne koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia  
 
12.3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno wynikać z kosztorysu ofertowego. 
12.4. Wszystkie wartości,  w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  
 
12.5. Cena brutto podana w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu 
zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót jak 
równieŜ wszystkie koszty w nich ujęte, a bez których nie moŜna wykonać zamówienia. Skutki 
finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciąŜają Wykonawcę i musi 
on przewidzieć wszystkie okoliczności , które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
 
12.6. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 
wyłącznie w złotych polskich. 
Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych 
walutach. 
 
13). OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
       PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZEN IA TYCH  
       KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
13.1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty dla kaŜdego zadania oddzielnie  
         Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 
1.  cena ( z Vat )               - znaczenie kryterium -100% 
 
13.2. Oferty będą oceniane według poniŜszego wzoru: 
 

P = [ Cmin : C ] × waga kryterium ( 100 ) 
 
 
13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów   
po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. 
 
14). INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć  
       DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA  UMOWY          
       W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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14.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane jest: 
1). Kosztorys ofertowy, z podaniem cen jednostkowych poszczególnych  pozycji. 
2). Umowa będzie podpisywana w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu 
dokładnego terminu w okresie związania ofertą. 
3) Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi zamawiającemu do wglądu 
umowy zawarte z podwykonawcami. 
4) W przypadku wybrania oferty złoŜonej przez konsorcjum przed zawarciem umowy 
zamawiający wymagać będzie  przedstawienia  umowy regulującej współpracę wykonawców 
w ramach zawartego konsorcjum, która będzie stanowić załącznik  do umowy o  udzielenie 
zamówienia. 
 
15). WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO  
       WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
16). OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 
 
Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ  
 
17) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  
      WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
 
17.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego       
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,           
do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. 
 
17.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
17.4. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, 
Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. 
 
17.5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 
 
17.6. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania 
ofert. 
 
17.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  
a takŜe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych  
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
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17.8. Protest wniesiony po terminie, protest wniesiony przez podmiot nieuprawniony odrzuca 
się lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Prawa zamówień publicznych 
zostanie odrzucony. 
 
17.9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
17.10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 
protestu. 
 
17.11. Wartość kosztorysowa przedmiotu zamówienia nie przekracza  kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy. Odwołanie od rozstrzygnięcia 
protestu, nie przysługuje. 
 
18) OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA  
      SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
19) MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY  
      ZAWRZE UMOW Ę RAMOWĄ 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
20) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
      UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6 I 7   
      ORAZ OKOLICZNO ŚCI PO, KTÓRYCH ZAISTNIENIU B ĘDĄ ONE  
      UDZELANE, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZELENIE TAKICH  
      ZAMÓWIE Ń 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
  
21) OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ  
      MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY  
      WARIANTOWE, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
 
22) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNET OWEJ  
      ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA  
      POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą 
 
Strona internetowa zamawiającego: www.umlipno.pl   
Adresy poczty elektronicznej: gospodarka@umlipno.pl lub fundusze@umlipno.pl  
 
23) INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ  
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      PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A  
      WYKONAWCĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA  
      W WALUTACH OBCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 
 
24) JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE AUKCJ Ę ELEKTRONICZN Ą 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25) WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI  
      ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26) Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie moŜe być powierzona 
podwykonawcom. KaŜda część zamówienia moŜe być powierzona podwykonawcom.  
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
 
27) ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 
  

- Formularz ofertowy: załącznik nr 1 
- Wzór umowy: załącznik nr 2 
- Wykaz osób i podmiotów biorących udział w wykonaniu zamówienia : załącznik nr 3 
- Oświadczenie wykonawcy : załącznik nr 4 
- Informacja dotycząca wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia : załącznik nr 5 
 


