
boisk sportowych zgodnie z założeniami programu " Moie Boisko orlik 2012''

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU _ roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiąkowe
Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAzwA r ADRES

I.2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo : ADMINISTRACJA sAMoRzĄDoWA

SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
u.1) OKREŚLENIE PRzEDMloru złnrÓwmNn

il.l.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kompleksu boisk spońowych zgodnie zzałożeniami programu ,, MoJE BoIsKo-
ORLIK 2012 ,, Klwatka 31 p.ty Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce

Nazwa: Gmina Gózd reprezentowana przezZespół Ekonomiczno Administracyjny SzkóI

Adres pocztowy: ul. Radomska 7

MiejscowoŚć:
Gózd

Kod pocztowy':
26 -634

Województwo:
mazowieckie

Tel.:48 320-23-57 Faks:48 32023-57

Adres strony intemetowej zamawiaj ące go, QeŻeli p o s i a d a) : www. bip. gozd. pl
Adres strony intemetowej' pod którym dostępne są informacje doĘczące dynamicznego systemu zakupów : nie dotycry

II.1.2) Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia iest budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie zzałożeniami programu

" Moie Boisko Orlik?Al?" Klwatka 3lprzy Publicznei Szkole Podstawowei w Klwatce.

2. Przedmiot zamówienia obeimuie:

2.1.1. Budowę boiska do piłki nożnei o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1B60m2 (pole gry 26,0m x

56,0m)

podbudowa przepuszczalna

nawierzchnia do piłki nożnei - sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu,,sztuczna trawa" o właściwościach i technologii układania określonych

w dokumentacji projektowej (załącznik nr Zdo SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) . Wysokość włókna

min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego

laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd)
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1' Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3' Ciężar włókna: min' 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi lv dokumentacji technicznej. Roboty należy

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną .

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

2.1.2.Budowę boiska wielofunkcyinego o wymiarach:

19,1m x 32,Im* o powierzchni 613,LLmz (pole gry 15,1m x 28,1m)

podbudowa:

- podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i speryfikacją techniczną.

- nawierzchniaboiskawielofunkcyinego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej.

Technologia układania nawierzchni;

Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przep\szczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną

dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej

podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana.

Następnie warstwę gr. 10-1L mm z granulatu SBR, następnie Warstwę natrysku (mieszanka granulatu

EPDM zmieszanaz PU) o grubości 2-3mm.

wyposażenie do piłki koszykowei

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x ].B0cm - 2 sztuki
_ mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach - 2 sztuki

- v{yposażenie do piłki siatkowei

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkryjne [badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuka

2.1.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej'

2.1.ł. oświetlenie terenu

oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 m'asztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe

rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.
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2.1.5. Chodniki

Ciągi komunikaryjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm,

na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacii

projektowej oraz speryfikacji technicznej.

2.1.ó. Fundamenty pod budynek zaplecza socialnego

FundamenĘl i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i

specyfikacją techniczną,

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od2,1.t. do2.t,6.

stano\ilią załączniki:

Załqcznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załqcznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załqcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancii dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktachz.1.1. do 2.t.6. z

. na wykonane roboty ( mateńały i robociznę) wynosi 3ó miesięcy od dnia odebrania przezZamawiającego robót

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

o lto nawieruchnie syntetyczne oraz 8ranulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznei trawy * wynosi 60

miesięcy od dnia odebraniaplzez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu

końcowego.

2.1.7. Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Szczegółowy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowią załącznikil

Załqcznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna vvykonania i odbioru robót budowlanych
Załqcznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załqcznik Nr 3 do SIWZ Przedmiąr robót

Wymagany okres gwarancii na wykonane roboĘ (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia

odebrania przezZamawiającego robót budowlanych i podpisania fbez uwag) protokołu końcowego,

2.2. UWAGA : leżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwaproducenta, znak

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, iĘ. Zamawiający wymaga

aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanieprzy realizacji zamówienia

materiałów, Ulządzef|, itp. Równoważnych o parametrach nie gorszych niżniżwskazane'

II.l.4) Czy przewiduje się udzietenie zamówień uzupełniających : nie

[.1.5) wsPÓLNY sŁowNIK zAMÓwIEŃ (cPv)

Słownik glówny

Główny przedmiot 45.21.22.21-r

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej ; nie

I|.l.7) Czy dopuszcza się zloźenie oferty wariantowej .' nie
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II.2) Człs TRwANIA złvtÓwlnxn LUB TERMIN wyxoNłNrłz)

okres zakończenia: 31.10.201l r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWT\YM' EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilr.1)wADruM

Informacja na temat wadium.' ustala się wadium w wysokości 15 000'00 zl / słownie: piętnaście tysięcy zł
00/100 )

rtr.2)złLrczKl

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU w P_osTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub crynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treŚć oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.
Do złoŻeniaoświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. ocena spełnienia warunku
dokonana będzie metodą r, spełnia * nie spelnia". omacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia
wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie , we wskazanymprzez
Zamawiającego terminie, w Ębie art.26 ust.3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych'

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zanawiający u7na zA spełnienie tego waruŃu wykazanie przez Wykonawcę, Że tęn w ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składąnia ofert, ajeżeli okres prowadzenią działalnościjest krónzy - w tym okresie, wykonal

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dłłie roboty budowlane polegające na

budowie boisk sportovvych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchniąz traw synteĘcznej, o

powierzchni całkowitej min. I860 m' i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniąpoliuretanową o

powierzchni całkowitej min. 6] 3 m' . UILAGA: W przypadku roboty budowlanej polegającej na budowie kompleluu

boisŁ ocenie w zalcresie spełnienia ilw warunku podlega każde z boisk osobno.

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. ocena spehrienia warunku dokonana

będzie metodą 
'' 

spelnia _ nie spełnia', omaczato, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŻe

byó brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie , we wskazanym przezZamawiającego

terminie, w Ębie art.26 ust.3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicztych.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spehrieniu warunków udziału w

postępowaniu.
Do ńoŻeniaoświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. ocena spełnienia warunku

dokonana będzie metodą,, spelnia - nie spełnia''. oznacza to, Ze wystaf czającym powodem do wykluczenia

wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie , we wskazanymprzez
terminie. w trybie ań.26 ust'3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień pqbllgzr'ygb
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III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiający uzna ?.a spełnienie tego waruŃu wykazanie przez Wykonawcę, Że dysponują osobami, które będą

wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w Ęm:
a) prrynajmniej l osobąposiadającąuprawnienia do kięrowania robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeńcieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj i i urządzeh elekĘcznych i

elektroenergetycnych, która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trryletnie doświadczenie w kierowaniu

robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za speŁriony jeżeli Wykonawca przedstawi co

najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z

wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji

uprawnieniami;

b) przynajmniej l osobąposiadającądoświadczenie w kierowaniu co najmniej jednąroboĘbudowlanąpolegającąna

budowie boiska piłkarskiego znavłietzchniąztrawy synteĘczrrej lub z nawierzchniąpoliuretanową która będzie

brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

Do sporądzenia wykazu kadry oraz oświadczenia , ze osoby ktÓre będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Posiadają wymagane uprawnienia moŻna wykorzystać załączony do SIWZ wzór. ocena spełnienia warunku dokonana
bę&ie metodą,, spełnia - nie spełnia''. oa7aczato, że wystarczającympowodem do wykluczenia wykonawcy moŻe
być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie , we wskazanym przezZamawiającego
terminie, w Ębie art.26 ust.3 ustawy zdnia29 styczria 2004 r. _ Prawo zamówień publicanych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzrraza spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę,iŻten jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej

500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).

ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą,, spełnia * nie spełnia''. Omaczato, że wystarczającym

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oŚwiadczenia lub jego nie uzupełnienie

, we wskazanymprz,ęzZamawiającego terminie, w Ębie art.26 ust.3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych

III.4) INFoRMACJA o oŚwIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYĆ
wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDzlAŁU w
PosTĘPowANru oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDsTAwIE ART. 24 UsT. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. l
ustawy' oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu należy przedłożyća):

8 -n- robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziafu w postępowaniu, ajeżeli okres prowadzeniadziałalnościjest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Że
roboty zostały wykonane zgodnie zzasadami sauki budowlanej i prawidłowo ukończone
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wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usfug' kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnycń dia wykonania zańówien ia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysionowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadkujej braku inny dokument potwierdzający, Że wykonawcajest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotemzamówienia

lII.4.2)Wzakresiepotwierdzenianiepodleganiawykluczeniunapoo't"
przedłoĘć:

Ę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

I

I

B

aktualny odpis z właściwego Ąestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l pkt 2 ustawy' wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie db ułziafu w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosuŃu do osÓb flzycznych oświadczenie w zakrósie art. 24 ust.l pkt 2
ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zalegjych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminu si<ładania wniós[ow o dopuizczeiie do
udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziafu Zakładu Ubezpieczeń Społecmych lub Kasy Rolniczego
Wezpieczenia Społecarego potwierdzające, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczre, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane pia*em zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raĘ za|eg}ych płatności lub wstrzymanie w całoŚci wykbnania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnióstow o dopuizczeiie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się prry wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotÓw, które będą brĄ udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty
doĘcące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym * pLt' tlt.ł.z

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani^ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

E "': 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŹ 6 miesięcy przed

upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert

Ę nie zalega zuiszczanięm podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej nii 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieńia albo
składania ofert
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III.4.3.2) lX| zaświadczenie właŚciwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby' której dokumenty dofyczą w zakesie określonym w art.24 ust. l pkt 4-8 ustawy _ wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oŚwiadczenie ńoŻone przed notariuszem'
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkania, nie
wydaje się takiego zaŚwiadczenia

[I.5) INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, żn opnnowANE DosTAwY,
USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE oDPowIADAJĄ oKREŚloNyłt WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy' uslugi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom naleĘ przedłożyćs):

Ę inn" dokumenty
Zamawiający żąda ponadto, złoŻenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane

odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do ofeĄ naleĘ załączyć:

l.Dokumenty dotycące nawierzchni poliuretanowej:
a)Certyfikatlub deklaracia zgodności z normą PN-EN 14877:2ooB,lub aprobata technicznaITB,lub

rekomendacja techniczna lTB,Iub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport

lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b)IGrta techniczna oferowanei nawierzchni, potwierdzona przez iei producenta.

c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanei nawierzchni.

d)Autoryzacia producenta nawierzchni poliuretanowei, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną

inwestycję wrazzpotwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię'

Z.Dokumenty doĘczące systemu narilierzchni z trawy synteĘcznei:

a)Aktualny cerĘrfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu

nawierzchni i raport zbadań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-

Sport lub sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z

FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com.)

b)Certyfikat lub deklaracia zgodności z norrną PN-EN 15330-1:20oB,Iub aprobata techniczna ITB,Iub

rekomendacja techniczna ITB,lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport

lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny

c) tQrta techniczna oferowanei nawierzchni, potwierdzona przez iei producenta .

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanei nawierzchni i wypełnienia.

e)Autoryzacia producenta trawy syntetycznei, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

wrazzpotwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
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Iil.ó) INNE DoKUMENTY

Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

l.oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełrieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. l
pkt. l) SIWZ. tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziafu w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy

z dniaZ9 styczlia 2004 r' _ Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi Załącmik do SIWZ.

2.WykonawcamoŻe polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotÓw, nięzależrtie od charakteru prawnego łącącego go z nimi

Stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi dla realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie Ęch podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie

dokumentów załączonych do oferry dotyczących tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przezte

podmioty

3.Pełnomocnictwo ( skladają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka

cywilna. Brak w ofercie ww. załącnlika lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym ptzezZamawiającego terminie, w

Ębie ar1.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

4. Wadium w formie niepieniężnej - oryginal dokumentu.

IIl.7) Czy ogranicza się możliwoŚć ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) rnyn uDZIELENIA ZAMÓWmNIA

ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia l ptzetarg rueograruczony

IV. 2) IGYTERTA ocENY oFtrRT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofert : najniższa cena

Kryteria

1. CENA

Znaczenie

100% ( max 100 pkt)

rv.2,2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie

ry.3) ZMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty' na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy : tak

Zamawiającyprzewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
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a) gdy konieczrość zmiany, w tYm w zakresie wysokoŚci wynagrodzenia, zwięana jest ze zmianąpowszechnie

obowiąujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu rea|izacji w związku z:

_ koniecanością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania

zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszęchnie obowiązujących przepisÓw prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatyczrych lub

- działaniem siły wyŻszej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym,zptryczynniezaleŻnych od Wykonawcy,przekazaniaprzezZamawiającego terenu budowy

Wykonawcy lub

_ wstrzymaniem prac budowlanych przez właŚciwy organ zprzyczyn niezawinionychprzez Wykonawcę lub

- opófuieniem związanym z uzyskiwaniemprzez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane

dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstaĘmi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INToRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

r.

r.

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bi.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem z Zespół Ekonomicmo
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd I piętro pokój 102
tel.48 320 23 57

Iv.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert ;

Data: 30.06.2011 r. Godzina:10:50
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26_634 Gózd
I piętro pokój l02

Iv.4.5) Termin związania ofertą

okes w dniach: 30 po orrqtecznego terminu składania ofert)

rv.4.t7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miaĘ być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie
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