Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-4/20
Zamienna strona SIWZ /22.07.2020/
ustawowych wymogów warunkujących możliwość ograniczenia jawności informacji związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
1.1.

Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z napisem:
Oferta na zamówienie
„Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Klucze” (nr RDWJ-271-1-4/20)
nie otwierać przed dniem 29.07.2020 r. godz. 10:00
oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku
np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przesłania jej pocztą - nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia.

1.2.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku
postępowania o zamówienie.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - na dzienniku podawczym (przy zastrzeżeniu alternatywnego trybu
komunikacji elektronicznej - zgodnie z zał. nr 10 SIWZ).
3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2020 r. o godz. 09:30.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 9 w dniu 29.07.2020 r. o godził 10:00.
5. Sposób ustalenia ceny ofertowej.
5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie kosztorysowe.
5.2. Cenę oferty brutto należy obliczyć na podstawie załączników SIWZ tj. - Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 SIWZ)
wypełniając Kosztorys ofertowy (zał. 2.1).
5.3. Cenę należy wpisać do formularza oferty - zał. nr 2 SIWZ.
5.4. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.5. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Cena oferty winna zawierać kwotę podatku od towarów i usług (VAT), jaki Wykonawca miałby obowiązek uiścić zgodnie
z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem tego podatku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z czym
w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z takim Wykonawcą to Zamawiający miałby
obowiązek uiszczenia tego podatku (powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego - pkt 5.9), cena oferty nie
powinna zawierać wartości podatku VAT, który miałby obowiązek uiścić Zamawiający.
5.7. Cenę należy określić w złotych polskich.
Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote.
5.8. Cena oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy.
5.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
6.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
W przypadku, gdy przed rozstrzygnięciem postępowania (wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania)
zaistnieje sytuacja upływu w odniesieniu do danej oferty terminu związania ofertą, tzn. jeżeli przed jego upływem nie zostanie
dokonane przez Wykonawcę, który ją złożył, przedłużenie tego terminu (na wniosek Zamawiającego, czy też samodzielnie, z
własnej inicjatywy Wykonawcy), to fakt taki zostanie uznany przez Zamawiającego za objaw braku chęci i woli dalszego
uczestniczenia w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył tę
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