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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW 
 

ZAMÓWIENIA 
 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na : 

 
 

Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie 
systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd 

 
w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

  objętego PROW na lata 2007 -2013. 
 
 
 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu : 
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 172066 z dnia 17.06.2010 r. 
Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gozd.pl   dnia 17.06.2010r. 
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  
Zamawiającego dnia 17.06.2010 r. 

 
 
 
 



 
 

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa  :                            Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 
NIP :                                  796-25-91-373 
Adres:                                ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd  
Strona internetowa:           www.bip.gozd.pl 
Numer telefonu:                (48)    320 23 57 
Numer faksu:                     (48)   320 23 57   
Czas urzędowania :            w   poniedziałek              w godzinach 7.30 - 16.00 
                                           od  wtorku do czwartku,  w godzinach 7.30 - 15.30   
                                           w    piątek                        w godzinach 7.30 - 16.00 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zwanej dalej „ Ustawą PZP” 
lub „Pzp”. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu : „ Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej 
przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd „ 
 
1.Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie instalacji solarnej pod potrzeby c.w.u.  w budynku  
   Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goździe, Publicznej Szkoły Podstawowej  
   w Kuczkach Kolonii, Kłonówku, Podgórze i Małęczynie.  
2.Źródłem  ciepła będą płaskie kolektory słoneczne, zestawione w bateriach. Do sterowania układem  
   przewidziano regulator solarny systemowy. Przepływ wody w instalacji zarówno po stronie  
   glikolowej jak i wodnej zapewnią pompy obiegowe. Instalacja będzie zabezpieczona przed  
   wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości  
   będzie przejmowany przez naczynie przeponowe. Po przeprowadzeniu płukania i próby szczelności  
   rurociągów należy zaizolować otulinami. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje roboty  
   montażowe i instalacyjne .  
3.Należy zastosować kolektory słoneczne płaskie o parametrach eksploatacyjnych  
   udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta polskie lub  
   zagraniczne instytucje badawcze.  
   Wymiary  kolektora solarnego 2.006 m x 1.006 m x 0,08 m 
   Powierzchnia brutto: 2,03 m2  
   Miedziane absorbery energii słonecznej. 
   Hartowana szyba  o grubości minimum 4 mm, odporna na czynniki pogodowe, światło 
   ultrafioletowe, termiczną degradację , wilgoć.  
  Gładka szyba solarna odznaczająca się wysokim współczynnikiem przepuszczalności,  
  pokryta wysokoselektywną powłoką  .  
4.Szczegółowy opis i zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa 
   przedmiar robót i dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji . 
5.Roboty, o których mowa w pkt.1, należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną 
    i przedmiarem robót .  
6.Miejsce realizacji zamówienia:  
 
   - Gózd, ul.. Starowiejska 130, 26 – 634 Gózd 
   - Kłonówek 13, 26 – 634 Gózd 
   - Kuczki Kolonia 75, 26 -634 Gózd 
   - Małęczyn ul. Szkolna 64, 26 – 634 Gózd 
   - Podgóra 10, 26 – 634 Gózd 
 
 



7.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku  
   Zamówień Publicznych ( CPV) :  45 33 00 00-9; 09 33 11 00-9 
8.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się 
   z oczekiwaniami i wymogami Zamawiającego oraz uzyskać wszystkie niezbędne  
   informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą  
  wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
9.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem  
   składania ofert.  Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z miejscem 
   realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac 
   nie objętych niniejszą dokumentacją a koniecznych do wykonania ze względu 
   na sztukę budowlaną  oraz do poniesienia dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
   zamówienia. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy. 
10.Prace muszą być wykonywane, tak aby teren prac był zawsze zabezpieczony przed  
    wejściem osób trzecich. 
11.Powierzone roboty muszą być wykonywane rzetelnie i terminowo, zgodnie z oferta  
    złożoną do przetargu i zasadami sztuki budowlanej. 
12.Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi  
    odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie   
     realizacji zamówienia. 
13.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty objęte  
     przedmiotem zamówienia na okres trzech ( 3 ) lat licząc od daty odbioru końcowego. 
14.Opis  techniczny do układu solarnego musi zostać przekazany Zamawiającemu w języku 
     polskim. 
15.Po zakończeniu prac należy wykonać schemat technologiczny instalacji solarnej 
     -powykonawczy . 
` 

IV. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
Umowa zostanie zawarta na okres  od dnia podpisania umowy  do 15.08.2010 r. 
 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp: 
   1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
         jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
   1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia. 
   1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do 
         wykonania zamówienia . 
   1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
         zamówienia. 
Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy 
Pzp. 
 
2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. 
 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy  
z warunków określonych w pkt. 1.1. – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców 
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 
 
 
 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą  brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 
załączyć: 
 
1.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym  
    w art.22. ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał); 
 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
Zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa 
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
wspólnie. 
 

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy należy 
złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 
reprezentacji: 
 
1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
   warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ  
   (oryginał); 
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
   w celu wykazaniu 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,  
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy; 
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze 
   wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2  i 3  składa dokument lub 
dokumenty wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
   a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
   b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem 
       zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
       w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert. 
 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
 



VII. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI  LUB 
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO  
- opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw  
   lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia 
   odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 
 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJACEGOZ WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
    informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, a  następnie potwierdzają 
    pisemnie. 
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  
    informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  
    otrzymania. 
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,  
    zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany 
    przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się  
    wykonawcy z treścią pisma. 
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem,  należy kierować na adres : 
     Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
     Szkół w Goździe 
     ul. Radomska 7 
     26 – 634 Gózd 
     Faks: 48 320-23-57 
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab  
    – Tel.  48 320-23-57, godz. 7.30 – 15.00 
 

IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem  
    o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie , nie później jednak niż 
    2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając 
    treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania  oraz umieści  taką 
    informację na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl - pod warunkiem, że wniosek 
    o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
    w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . 
2. Jeśli  wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
    o którym  mowa w pkt. 1  lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może 
    udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu   
    wyjaśnienia treści SIWZ. 
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu 
    jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, zamawiający 
    przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców , którym przekazano 
    SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl . 
 

 
 



X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,oo zł ( słownie : pięć tysięcy  zł );  

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02 lipca 2010 r. do godziny 10: 00 .  
3. Wadium może być wniesione : 
    a) w pieniądzu ( przelew na rachunek bankowy), 
    b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
        kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
    c) w gwarancjach bankowych, 
    d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
    e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  
        ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju 
        Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zamian. ). 
4. Wpłaty można dokonać na konto: Zespół Ekonomiczno Administracyjny  
    Szkół  w Goździe nr rachunku bankowego Pekao S.A. II O/Radom  nr konta  86 1240  
    3259 1111 0010 1457 8662.  ( kserokopia przelewu wniesienia wadium może być  
    dołączona do oferty ) . 
5. Środki  powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego w terminie 
   określonym w pkt. 2 . 
6. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 3 należy w formie oryginału 
    załączyć do oferty  . 
7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie 
    wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
    oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,  
    którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 15 . 
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
    wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
    wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał  
    ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
11.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu  
    zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
    oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie  
    określonym przez Zamawiającego. 
12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
     została wybrana: 
     - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
       określonych w ofercie; 
     - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
     - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
       leżących po stronie Wykonawcy. 
13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi 
      z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty 
      prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
      na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
14. Wadia wniesione w formie  gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści  
      zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie  
      zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 ustawy.  
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
      wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń  
      o których mowa  w rozdziale VI  SIWZ . 
 
 
 



XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
1.  Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią  związany przez 30 dni . Bieg terminu      
     związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 
2.  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 niż 60 dni.  
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do  
    reprezentowania  wykonawcy. 
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to  
    pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do  
    podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone 
    w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
    składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
    wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie 
    wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą . 
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
    parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
    przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc 
    powinny być parafowane przez Wykonawcę. 
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
    W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
    w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
    wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
    muszą być oznaczone klauzulą „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
    w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
    konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) „ i dołączone do oferty, zaleca się, aby 
    były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
    rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,  
    technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
    gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
    ich poufności: 
10.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 
     spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych  przez wykonawcę. 
12.Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 
     podwykonawcom. 
13. Na ofertę składają się: 
     a) formularz oferty ( zał. nr 1). 
     b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 
         mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( zał. nr 2 ). 
     c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu dotyczącym 
         braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp ( zał. nr 3). 
     d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  
         rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1  



         pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
         składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  
         zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  
         w zakresie  art.24 ust.1 pkt 2 ustawy. 
     e) 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 zaległych płatności  
         lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
         wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
      f) dokumenty  potwierdzające wniesienie wadium  ( wymienione w rozdziale X SIWZ).  
      g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
      h) kosztorys ofertowy – sporządzony w formie kalkulacji uproszczonej zgodnie  
         z załączonym  formularzem ( zał. nr 4). 
      i) opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez  
          wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy,  
          w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia 
       
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Goździe przy ul. Radomska 7 
    - pokój nr 102, w terminie do dnia 02.07.2010 roku do godz. 09 : 50 . 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
     zawartości bez uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
     (firmą)  i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres  Zespół Ekonomiczno 
     Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd oraz opisane: 
       
nazwa ( firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 
                                                                     Zespół Ekonomiczno Administracyjny 
                                                                      Szkół w Goździe  
                                                                      ul. Radomska 7 
                                                                     26 – 634  Gózd 
 
                 „ Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez 
                    astosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd „ 
 
                      Nie otwierać przed dniem 02.07.2010 r., godz. 10: 00                                 
 
3.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
   zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
    oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
    zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
    złożone według takich samych zasad, jak składna 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. 
5. 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 będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
    poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na  
    kopercie  wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 
 



 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:  
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Radomskiej 7, w Goździe,  
    w pokoju nr 105, w dniu 02.07.2010 r. o godzinie 10: 00 .   
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawia jacy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
    na sfinansowanie zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy ( firmy), adresy wykonawców, informacje 
    dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności 
    zawartych w ofertach. 
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
    W przypadku nieobecności wykonawcy  przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 
    wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy . 
 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:  
 
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 
    Istotnych Warunków Zamówienia, powinien  w cenie  brutto ująć wszelkie koszty  
     niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
    uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty  zastosowane przez 
    wykonawcę. 
2. Zaoferowana cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych  
    polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
    Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych . 
3. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona  liczbowo i 
    słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  i będzie ceną 
    ryczałtową ( definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego). 
4. Sposób obliczenia  całkowitej ceny ofertowej brutto ( ryczałtowej)  : 
 4.1.Cena ofertowa brutto  podana w ofercie  ma być kwotą która wynika z kosztorysu 
       ofertowego – ustalona ma zostać w oparcie o zakres podany w SIWZ , dokumentacji  
       technicznej oraz zakres robót wynikający  z własnej kalkulacji robót  tymczasowych  
       i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją, a koniecznych do wykonania ze  
       względu  na sztukę budowlaną i odpowiednie przepisy prawa.  
      Cena ta zawierać ma wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 
      określonego w rozdziale III SIWZ i ma być wyliczona  wg wzoru : 
 
   Całkowita cena ofertowa brutto ryczałtowa   =  cena z kosztorysu ofertowego + podatek VAT 
 
 4.2.Wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego  
        w rozdziale III SIWZ  mają być zawarte w cenach jednostkowych poszczególnych 
        pozycji kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z  rozdziałem XII  pkt.13 h  
        SIWZ.    
5. Cena ofertowa brutto ( wraz podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako 
    cena ryczałtowa  nie podlega zamianom . 
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać . 
 
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZANCZAENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:  
 
1.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie  się kierował kryterium 
     ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie 
     z obowiązującymi przepisami prawa i podanej w „ Formularzu ofertowym „ ( zał. nr 1 ) 
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną  ( brutto) , obejmującą 
    realizację całości zamówienia . 



 
XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
    wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona 
    jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji 
    Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru. 
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi 
    niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym  postępowaniu,  
    podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, 
    określone w art.92 ust.1 pkt.1 Pzp ( zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty) 
    na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy  
    ogłoszeń” 
5. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja 
    o miejscu i terminie zawarcia umowy . 
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
    niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze oferty faksem . 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
    5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta . 
 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23 
ust.1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców .   
 
XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY: 
 
1. Wykonawca, którego oferta  zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem  
    umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny 
    całkowitej podanej w ofercie w : 

a. pieniądzu; 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – 

kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości : 

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
     a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo  
          – kredytowej ;     
     b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
         Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
     c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach  
         o zastawie  rejestrowym i rejestrze zastawów. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie: 
     - 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót – 70 % 
     - 15 dni po upływie okresu gwarancji – 30 %. 

 



 
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAŁY 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY: 
 
1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy ( zał. nr 5) 
 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : 
 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)  
przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty odwołującego. 
 
XXII. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia ( art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) 
 
XXIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA 
 
1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt 7  
     wstawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp . Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie  
     z warunkami  określonymi w SIWZ. 
3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających . 
4.  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XXIV. ZAŁĄCZNIKI 
1.Formularz oferty, 
2.Oświadczenie, zgodnie z art.22 ust.1 i 2 ustawy, 
3.Oświadczenie, zgodnie z art.24 ustawy, 
4.Kosztorys ofertowy 
5.Projekt umowy 
6.Dokumentacja techniczna,  


