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14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna
za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, wykaże iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w sekcji VII SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy po terminie otwarcia ofert.
18. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, ul. Jankowicka 49,
44-200 Rybnik, w pokoju nr 14 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2018 r. o godz. 09:00.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie zostaną otwarte i będą niezwłocznie zwrócone.
4. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego do dnia 10 maja 2018 r.
do godz. 09:00 na adres wskazany w pkt. 1.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
na adres wskazany w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2018 r. o godz. 09:15 w siedzibie zamawiającego w Rybniku przy
ul. Jankowickiej 49 w pok. 14.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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b)
c)

nazwy firm oraz adresy wykonawców, który złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Przed obliczeniem ceny oferty wskazane jest aby wykonawca uzyskał niezbędne informacje
do sporządzenia oferty mające wpływ na wartość zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w udostępnionych przez zamawiającego
materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
3.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
na podstawie składników cenotwórczych wyszczególnionych w formularzu cenowym (Załączniki nr 2a-2c
do SIWZ) wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót, w oparciu o sporządzone
przez wykonawcę kosztorysy powykonawcze.

4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać
wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania
wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty przygotowania pasa drogowego do koszenia,
prawidłowego zagospodarowania powstałych w wyniku tego odpadów, oznakowania robót,
ewentualnego odtworzenia zniszczonych kamieni granicznych, ubezpieczenia odpowiedzialności
w zakresie przedmiotu zamówienia, itp.), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.
5. Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia są ilości robót określone w formularzach cenowych
(Załączniki nr 2a-2c do SIWZ) i specyfikacje techniczne (Załączniki nr 9a-9d do SIWZ).
6. Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 3 pkt. 1 i art. 3 ust.2 ustawy z 09 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. w Dz.U. z 2014r., poz. 915) tzn. cena to wartość wyrażona
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się
podatek od towarów i usług. Zatem W formularzu oferty należy podać cenę oferty łącznie z podatkiem
VAT (brutto).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
7. Cena oferty musi być zgodna z ceną wyliczoną w formularzu cenowym (Załączniki nr 2a-2c do SIWZ).
8. W formularzu cenowym (Załączniki nr 2a-2c do SIWZ) wykonawca poda ceny jednostkowe netto
za wykonanie określonych robót, ze wszystkimi elementami zamówienia wraz z kosztami dodatkowymi
obliczone w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny, uwzględniając
wymagania zawarte w SIWZ a następnie wyliczy łączną cenę brutto, oferty według wzoru podanego
w druku formularza cenowego. Tak obliczoną cenę wykonawca zamieszcza w ofercie.
9. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN, zgodnie z polskim systemem płatniczym
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:
a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, należy zaokrąglić w dół,
b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa od 5, należy zaokrąglić w górę.
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