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Gózdo 17 czerwiecŻ014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

na
Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, aĘkułów plastycznych, mebli

iwyposażenia, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
wyposażenia wypoczynkowego' wyposażenia szatni i innych pomieszczeń

gospodarczych, rolet okiennych, zabezpieczenia grzejników zabudową, wyposażenia
do utrzymania czystości, sprzętu lCT' audiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z

oprogramowaniem i kserokopiarek w ramach projektu systemowego -
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu W ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet lX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.'1 WyrÓwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oŚwiaty, Poddziałanie 9' 1 .1 Zmniejszenie
\/ nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pn. Modernizacja

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd.

Zamówięnie o wartości mniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.l1 ust.8 ustawy z dnia29 stycznia}}}4r. - Prawo zamowten publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1 1. Ustawa zdnia29 stycznia2}D4 r. Prawo zamówięń publicznych ( Dz. U. z2013 t.

| : poz.907 zpożn. zmian.).
2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 20lr3 r. w sprawie rodzajów

dokumentów' jakich moŻe Żądać ZarnawiĄący od Wykonawcy ora form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z20l3r., poz" 23I). ;

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zdnta23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego ''

kursu złotego w stosuŃu do euro' stanowiącego podstawę prze|tczania wańości zamówień
publicznych (Dz. U . z 2013r., Poz. 1692).

\* 4.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23grudnia 2013 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jestu'zalęŻntony obowiązekprzekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacii Unii Europejskiej ( Dz. U. z20|3r., poz. 1735).

5. Ustawa zdnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.L).2\964 r. Nr 16^poz.93
zpoźn. zmtan.).

6. Ustawa zdnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U.22003 r.

Nr 153' poz. 1503 zpoźn. zmian.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu :

Biuletyn ZamówiehPublicznych N.. {.Q! lp.lr,..&9./1U.... ,dnia. l?.. os.zotąr'

Strona interne towaZamawiającego _ wwłl'.bip.g0zd.r'l dniu .A.ł.. 06.2014r.

Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia ./.7.. oe ,roror.
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I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa :

NIP :

Adres:
Strona internetowa:
Numęr telęfonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania :

Gmina Gózd
reprezentowąna przez :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-9r-373
ul. Radomska7,26 - 634 Gózd
www.bip.gozd.Pl
(48) 3Ż023 5]
(4S) 32023 s7
w poniedziałek w godzinach 7'30 - 16'00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7'30 - 15'30

w piątek w godzinach 7'30 - 15'00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego' na podstawie ustawy z dniaŻ9 stycznia ŻO04 r' Prawo zamów'ień

|,ruńrny"n t ń. u. ż dn u 09.08.201 3 r. poz.9O7 ze zmianami), zwanej dalej

,, ustawą Pzp'' lub ,PZp"

ilI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.Przedmiotem postępowania i zamó jest zakup oraz dostawa zabawek, pomocy

*ffi;frffi;"g ;; *yposażen ia szatn i i i n nych pom ieszćzeń gos pod a rczyc h, rolet

okiennych , ,^t"rpiłć.enia grzejników zabudową, wyposażenia do utrzymania

czystości, sprzętu lGT, audiówizuatnego, tablic interaktywnych wraz

itprogr"rnowaniem i kserokopiarek w ramach projektu systemowego -
współfinansowanego ze środków Europejskiego.Funduszu W ramach Programu ł
operacyjnego rcapitałLudzki, Priorytet'li Rońoj wykształcenia i kompetencjiw regionĄch

Działanie 9. 1 Wyrownywanie szans edukacyjnych-i zapewnienie wysokiej jakości usług

óouxacyjnych świadcźonych w systemie oswiaty, Poddziałanie 9.1 .1 Zmniejszenie

nierówności w stońńiu upo*..""hniania edukacji przedszkolnej pn' Moclernizacja

oJa.l"ło* przeoś.iolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd'

2.Zakres dostawy .r,ry'rźr"eóhióniem pozycjitworzących zamówienie' wymagania

Zamawiającego dotyó ,ą"" {uru^etrów bł.ósiu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- rałącriiirri t ao-StwZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia'

Wszelkie użyte w opisie przedmioiu zamówienia nazrvyo typY i pochodzenie

wyposażenia, pomocy oyoartycznych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie

charakter pomo"niczy. W prrypadku uryfych w opisie nazw'Zamawiający dopuszcza

stosowanie produktów ,orównoważnych';rgdzie produkt równoważny oznacza taki

produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i stąrylardy jąkościow-e

iub lepsze co wskazany w opisie konkretny zna"''y lub pochodzenia' 
-':

3.Dostawa, *yłaounek , ńortuż.instalacja oraz uruchomienię wszystkich urządzeń objętych

przedmiotem\ zamówi eniazwypełniónymi dowodami-urządzen, szkolenie zostanie
'ztea|\zowanenakosztWykonawcywsiedzibachszkół.

Do wszy stk ich uiządzetl na|eŻy dółączy e wszę lki e przew"ody nie zbędne do i ch

iii ńeblij YY|9:?*'3:1]=Ł1?3żenia
." p"*ń i"i ąóe go oez pi ecz ne wa iu n ki o.p.' 

9 
ki na! ozi 9i1 ! :l!111':::1

prawidłowego użytkowania'
4. Wszystkię dostarc'on. porno.. dydaktyczne, Wyposazenie".meble i urządzenia powinny

zawieracodpowiednie óertyfikaty ' 
ateśty lub oznaczęnia informujące o dopuszczeniu
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do sprzedazy( jeŻeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Wyroby

*,'''ą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do uży'tku dla dzieci,
powinny być fabrycznie nowe, kolorowe, wykonane w sposób estetyczny z materiałów

najlepszej jakoŚci.
S.Nazwy własne ewęntualnie uzyte w opisie przedmiotu zamówienia, okreŚlające typ

produktu lub producenta, Zostały podane przykładowo w celu okreŚlenia minimalnych

óczekiwanych parametrów jakościowych' fuŃcjonalnych i uŻytkowych produktu.

Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowląZany

zachow aó ró wnowazno ść w zakre sie parametrów j ako śc iowych' uzytkowych
i funkcjonalnych, którę muszą byÓ na poziomie nie nizszym od wskazanychprzez
Zanawiającego. W takim przypadku'Wykonawcazobowiązany jest przedstawićvłraz
z ofertą j.go sr"r"gółowy opis, specyfikację oraz zd)ęcia, zktórych w sposób niebudzący

wątpliwoŚciZamawiającego powinno wynikać, ze oferowany produkt ma niezgorsze

parametry jakościowe, funkcjonalnę oraz uzytkowe, niz okreŚlony przęzZamawtającego'

6.Wykonawóa w odniesieniu do zamówienia jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia

zapakowanego według szkół' o których mowa w opisie przedmiotu zamówieniaoraz
formularzach asortymentowo cenowych dla poszczególnych szkół.

Zapakowane częŚci na|eŻy wnieŚć do siedziby szkoły, zamontować i ustawic w miejscu

*.k-uny* przezDyrektora szkoły. Do kaŻdej części winna byc dołączona specyfikacja

z podaniem óen jednostkowych orazkarty gwarancyjne. certyfikaty atesty, deklaracje.

7.Mieisce realizacii zamówienia:
- Gozd ul. Starowiejska 130.26 - 634 GÓzd
- Małęczyn ul' Szkolna 64,26 - 634 Gózd
- Kuczki-Kolonia 75,Ż6 - 634 Gózd
- Podgóra I0,26_634 Gózd.
- Klwatka Królewska 3I,Ż6-634 Gózd
- Kłonówek-Kolonia 13,26 - 634 Gózd.

8.Nazwy i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia okreŚlone we Wspólnym Słowniku i
Zarnowten PublicznYch ( CPV) : -

391 61 000-8 Meble Przedszkolne
391 621 00-6 Pomoce dYdaktYczne
39160000-1 Meble szkolne
37520000-9 Zabawki
37800000-6 Ańykuły plastyczne i ańystyczne
44812300-8 Farby do celow szkolnych
30190000-7 Rozny sprzęt iańykuły biurowe
37524000-7 GrY
30197600-2 Papier i tektura gotowa
331 41 623-3 Zestaw pienruszej pom ocy
351't 1 320-4 Gaśnice przenośne
22470000-5 lnstrukcje
39515400-9 Rolety :-\
39713430-6 Odkurzacze ':

39700000-9 Pralka automatYczna
3021 3100-6 Kom putery przenośne
48624000-7 Pakiety oprog ramowan ia dla systemÓw operacyj nych kom puterów osobistych

30213200-7 TabletY
3232o0oo-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
3023211 0-8 Drukarki laserowe
38652100-1 ProjektorY
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30231 320-6 Tablica interaktYwna
48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego
30121300-6 KserokoPiarki
32342412-3 Głośniki
38653400-'1 EkranY ProjekcYjne

9.oferowany przezWykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie noury, wolny

od wad, oryginalnie zapakowany i odpowiadający normom jakoŚciowym. określonym

we właściwych aktach prawnych.
16.Wykonawca jest odpowiedzia|ny zacałokształt zamÓwienia, w tym zaprzebiegoraz

terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi

i obowiązującymi w tym zakręsię przepisami pfawa.

1 l.Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancj i.

l2.Wykonawca musi zapewnic na swój koszt załadunek, transport i rozładunek oraz

montuŻdostarczonego przedmiotu zamówienia do poszczególnych placówek szkolnych

na terenie gminy Gózd.
13.W celu prawidłowego Sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznac się

z oczęktwaniami i wymogami Zamawiającego oraz uzyskac wszystkie niezbędne

informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą

wystąpiÓ w trakcie realrizacji zamówięnia.
1 4. W przypadku powierzeni a realtzacji zamówienia podwykonawcom,

Wykonawc a zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej częŚci zamówienia,

której realtzacje powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia

Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zanrowienie bez udziału
podwykonawcy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

l.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18.08.2014r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ OPIS SPOSOBU ':

DOKONYWANIA OCENY SPEł'NIANIA TYCH WARUNKÓW:

l.W postępowaniu mogą *ziąt. udział wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp:

l.l.Posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub crynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
ZamawiĄąóy nió stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

W ykonawc a potwi erdza spełn i ani e warunku popr zęZ'złoŻęnie o świadczenia.

1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawc a potwierdza spełni anie warunku poprzez złoŻenie o świadczeni a.

l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
dó rvykońania zamówienia.
Zarrliwiający nie stawi a szczegó|nych wymagań w zakresie spełniania tego warunku'

Wykonawc a potwierdza spełni anie warunku poprzez złoŻenie o Świadczen i a.

1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczegó|nych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wykonawc a potwi erdza spełni ani e warunku poprzez złoŻenie o świ adczenia.
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2.W postępowaniu mogą wziąć, udział wykonawcy,,którzy spełniają warunek udziału

* portępowaniu doffliący ńruku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenie

"u-o'"i"''ia 
publiczn"gó * okolicznoŚciach, o których mowa w arl.24 ust.l ustawy

Pzp.

W przypadku wykonawców wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy

z warunków okreŚlonych w pki. 1.1. - 1.4. winien spełniać co najmniej jeden ztych

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 ńotó*.iułln"yctrpodmiotów, ktÓre będą brały udział w realizacji częŚci

'anońenia, 
jest zóbo*iązany udowbdnićzarnawiającęmu' izbędzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacj i zamówienia'
s.w postępowaniu mogąwziąć udział wykonawcy,,którzy spełniają warunek udziału

'" 
po'tępo*aniu dotyózący braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznoŚciach' o których mowa w art.24

ust.2 pkt.5 ustawY PzP.

vI. yYKAZ oŚwIADcZEN LUB D6KUMENT9y, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU OCENY SPEŁNIBNIA
WARUNKÓw uuzrAŁU w PoSTĘPoWANIU

1. W cęlu potwierdzerria spełniania warunkow udziału w postępowaniu' o których mowa

w art. ŻŻ ust.I ustawy Pzp, do oferty naleŻy załącz'yć:

1.l.oświadczenie wykonawóy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym

w art,ŻŻ. ust.1 ustawy Pzp, (wzór załączniknr 3 do SIWZ);

1.2.w sytuacji, gdy wykónawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach .]

ot restonycrr * art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. zobowiąrany jest udowo dniĆ,'iŻ będzie

dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego

*ykonania zamówieni a, w szczęgÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne

zóbowiązanie tych podmiotow dó oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych

zasobów na okies korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumęnt.

z którego będzie wynikac zobowtązanie podmiotu trzeciego powinien w sposob v,rytaŹny

i jednożnacrny *oię udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie

odpowiedniego zasobu oraz wskazywaó:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, ptzez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówien ia.

c; jatiegó charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem.

aj jar.i jist zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udziaĘrzy wy}onywaniu

Zamówien\a.
l.3.Jężeli wykonawc av,rykaĄąc spełnianie warunkÓw o których mowa w art.22 ust'1 polega

na zasobach innych podmiotów nazasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp' a

podłuqry tąoęąl-'ały udziął w rpdizacy'.częśqi 7ąg!ów\gapl' Zarrlawiający Żąda od

wykonawcy p'ż.óJ"ńenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku

pódrtu* dó wyklucz enia zpostępowania z powodu niespełnięnia warunków, o których

mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp (wzór zal' nr 4 do SIWZ);
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2. W cęlu wykazania Spełnięnia walunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku

podstaw do wyklucz en\a z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy

w okolicznoŚciach, o których mowa w afi".24 ust.1 ustawy Pzp na|eŻy z.łoŻyć

następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za

'god"ose 
Z orygifiałem przęzwykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem

sposobu rePrezentacji:
2.l.oŚwiad częn\ęo braku podstaw do wykluczeniazpostępowania z powodu niespełnienia

warunków, o ktorych mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp (wzór zał' nr 4do SIWZ );

2.2.Aktualny odpis , *1uŚ.i*.go rejcstru lub centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospoclarcz Ą, jeŻe|\ odrębnó priepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' w celu
"rnyiaruniubraku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy'

wystawiony nie wczęśniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o'doprrrr.'.nie do udziału w postępowaniu o udzięlęnie zamówienia albo składania ofęrt.

2.3.Aktualne zaświadczenie właŚóiwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawc anie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał

pizewidzian pru*.ń zwoinienie' odroczenie lub rozłożenie na raty za|egłych płatności

iub wstrzymuni" * całoŚci wykonania decyĄi właŚciwego organu - wystawione nie

wcześniej niz 3 miesią". p'"ód upływem tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielęnie zamÓwienia albo składania ofert.

2.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZakładuLJbezp\eczeń Społecznych lub

Kasy Rolni częgo lJbezpieczenia Społec znęgo potwierdzaj ące^ Że Wykonawcanie za|ega

z opłacanie* ,tłud.k na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Że

uzyskał przewtdziane prawęm zwolnięnie. odroczenie lub rozłoŻęnię naraty za|egłych

płatnosci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wc'ęŚn iej niz3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert-

2.5.JęŻę|iwykonawcama siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej

Polskiej. zamiast dokumęntów, o których mowa w pkt.2'2; 2'3; 2'4 składa dokumes

lub dokumenty wystawione w kraju, * który- ma siędzibę lub miejs ce zamięszkauia;-

potwierdzaj ące odpowiednio, że :

ó nie otwarto 3egó tit*iaacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem tetminu składania ofeń'

b) nie zalega ź uisrcriruem podatków, opłat, składek na ubezpieczenię społeczne

i zdrowotne albo ze uzysiałprzewidziane plawem zwolnienie' odroczenie lub

rozłoŻęniena raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji

właściwego orgunu, wysia*ione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.
2.6.JeŻę|iw kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o ktÓrych mowa powyżej,

zastępuje się je jokumentem zawierającym oświadczenie złoŻone przed notatiuszem,

właŚciwym organem sądowym. administracyjnym albo organem Sa;a€rządu zawodowęgo

lub gospod arczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju' w kt-Srym

wykonawcu .u Ji.d'ibę lub miejs cę zamięszkania - wystawione z odpowiednią datą

wymaganą dla tych dokumentów'

3. W óelu potwięrdźenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku

podstaw do wyklucz 
"niurpostępowania 

o udzielenie zamówienia wykonawcy

w okolicznościach, o ktoryótr mowa w art. Ż4lst.2 pkt.5 ustawy Pzp' wykonaw1awraz

z ofertąskłada listi podmiotów nalęzących do tej samej grupy kapitałowej albo informacię
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o tym' Że nie na|eŻy do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 5 do SIWZ )'

4.Inne dokumenĘ wymagane przezZamawiającego:

4.l.Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu

wykonawcy, o ile nie wynikaj ąZprzępisow prawa lub innych dokumentÓw.

vII. INFoRMACJA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
PRZEZ oFERowANE RoBoTY BUDoWLANE, DOSTAWY' USŁUGI
WYMAGAN oKRE ŚLoNYCH PR.ZB,Z ZAMAWIAJĄCEGO

1.W celu potwierdzenia, Że of'erowany przez Wykonawcę Sprzęt ICT, audiowizualny, tablice

interaktywne wrazZoprogramowanieln, kserokopiarki odpowiadają wymaganiom okreŚlonym

przęz Zamaw taj ące go, Wykonawc a skł adaj ący of'ertę do starc zy :

;) Zamawiający wymaga złoŻęniawrazZ ofertą, dokumentów, deklaracji, cerĘfikatów,
oświadczeń i kart katalogowych sprzętu i oprogramowania potwierdzających

spełni anie wymagń okre ślonyc h pr zez Zamawiaj ące go w szcze gółowym opisie

pizedmiotu zamówienia stanowiącymzałącznik nr 1 do SIWZ orazrykazanych również

w charaktęrystyce pfoponowanego sprzętu przezwykonawcę stanowiącym załącznik

nr 16 do SIWZ.

VIII. ZASADY UDZIAŁU w PoSTĘPOWANIU wYKoNAwCow WSPOLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ o UDZIELENIE ZAMOWIENIA

l.Wykonawcy ubiegający się wspolnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego'

2.Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 składają wspólnie ofertę, przy czym

aioswiadc)enia lub dokumenty wskazanę w pkt' VI.1 . powinny zostać złoŻone w taki

sposób aby wykazać, Że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają

Lącznie ( tzn. składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy

wspólnie)
b) oŚwiadczenia lub dokumenty wskazane w pkt.

osobno przezkazdego z wykonawców.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

odpowiedzialność za wykonanie umowy.
zamówienia ponoszą solidarną

IX. INFoRMACJE o sPoSoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW' A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKoNAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim'
2. W postępó*uń o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomięniaoraz

infórmaóje zamawiąący i wykonawcy przekazują pisemnię lub faksem bądz mailem,

zzastrzeŻeniem pkt'3. ''--

3. Forma pisemna zastrze,Żona jest dla złożeniaof-erty wraz Z załącznikami, W tyiii oŚwiadczęń

i dokumentów potwier dzaj ący ch spełni anie warunków udziału w po stępowani u,

oświadczeń i dókumentów potwierdzającychspełnianie prZęZ oferowany przedmiot

zamówienia wymagań okre Ślonyc h przez zamaw tające go oraz pełnomocnictwa.

4. JęŻeIt zamavłiĄą.y t"u wykonawc a przekazląę oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacjó faksem lub drogą elęktroniczną (email), kaŻdaze stron na Żądanie drugiej

niezwłocznie potwierd za fakt ich otrzymania.

ł
ylz. i VI.3. musząbyĆ złoŻone
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5. Domnięmywa się, iz pismo wysłane przez zarrlavłiającęgo na numęr faksu, ęmail podany

przez Wykonawcę 
'o'tuło 

mu doręczone w sposÓb umożliwiający zapoznanie się

i^ykor'**"y z treścią pisma, chyba ze wykonawca wezwany przezzamawiającego do

pót*ierd'enia otrzymania oŚwiadczenia,wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposÓb

bk'"ślo''y w pkt.4 oświadczy, iz ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Zamawiający nie udzięla Żadnych ustnych i telefonicznych informacji. wyjaśnień

czy odpowr'ódrinukierowane przęzWykonawcow zapytania, w sprawach wymagających

zachowania formY Pisemnej.
7. Korespondencję i*rąrunąz niniejszym postępowaniem, na|eŻy kierować na adres :

zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
ul. Radomska 7

26 _ 634 Gózd
Faks: 48320-23-57

8. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józęf Drab

- Tel. 48 320-23-57, godz. 7.30 - 15'00

x. oPIS SPoSoBU UDZIELANIA wYJłŚNmŃ TREŚCI SIwZ

1. Wykonaw ca moŻę zwrócić się do zamawiającego, Z ptzekazanym pisemnie lub faksem,

wnioskiem o wyjaŚnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie - nie

póŹniĄjednak iizz dniprzedupływem terminu składania ofert, na piŚmie na zadane

pytu.'ió, p'zesyłając treśó pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania

oraz umięŚci iaki" informację na własnej stronie internetowej r,ł'rvrr'.bip.gozcl.pl - pod

warunkiem, ,. *nior"k o wyjasnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie

póżniejniz do końca dnia, w ktorym upływa połowa Wznaczonego terminu składania

ofert .

2.Wnioski o wyjaŚnienie treŚci SIWZ na|eŻy kierować na numer faksu 48 3Ż02357 -

email oswiata@gozd.pl lub pisemnie'

3.Jęże1i wnioseki wyja3nienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania

wniosku, lub dotyóźy udzielonych juŻ wyjaśnień, zamawi ający może udzielic wyjaśnfuń

albo pozostawić wniósek beZrozpoznania. Przedłuzenie terminu składania ofert nie

wpływa na bieg terminu składania wniosku'

4. Zamawiają.y ii. przewiduje zwołaniazebraniawszystkich wykonawców w celu

wyj aŚnienia treści SIWZ.
s. leńu w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia

o zamówięniu jest niezbędny dodatkowy czasnawprowadzenie zmian w ofęrtach,

zamawiĄący przedłuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,

ktorym przekizano SIWZ oraz umieŚci taką informację na własnej stronie internetowej

wryvrł.bip.gozd.pl

xI. WYMAGANIA DDTYCZĄCE WADILIM

1. oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoŚci: '::\-

- 11.000,0 o ił (słownie: jedenaście Ęsięcy zł 00/100) :]

Wykonawc,azobowiązany jeśt zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres zwtązania

ofertą.
2. Wadium na|eĘ wnieść najpóźniej do dnia 27.06.2014r. do godziny 11: 00 .

3. Wadium moze być wniesione :

a) w pienią dzu ( prze|ew na rachunek bankowy);

uj * porę."eniń bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo_
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kredytowej , ztym Że poręczenie kasy jest zawsze poręczenlem ptentężnym,

c) w gwarancjach bankowych.
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczęniach udzielanychprzez podmioty' o których mowa w art' 6b ust'5 pkt 2

ustawy z dniag listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
PrzedsiębiorczoŚci ( Dz. U. zŻ007 r. Nr 42, poz' Ż75 zpÓżn. zamian. ).

4. W prrypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno

"aroi""ać 
w swojej treŚci zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaĘ całości sumy

wadium na pierwsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający zaznaczarże z treści

poręczenia/gwarancji ma wynikać obowiązek zapłaty na samo oŚwiadczenie

Zamawia!ącego, że wadium jest wymagalne. Jakiekolwiek zapisyo z których
interpretować można obowiązek udowodnienia, czy nawet uprawdopodobnienia
okoliczności objętych oświadczeniem Zamawiającego (rwłaszcza sformułowania

,, jeśli suma jest wymagalna'' lub równoważna) spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępow ania. Zamawiający sugeruje zamieszczenie w gwarancjach/ poręczeniach
punktu, w którym wyraźnie stwierdza się, że ,, oŚwiadczenie Zamawiającego nie

podlega ocenie pod względem jego prawdziwości przez gwaranta/poręcryciela''.
Zamiwiający nie wyrażazgody na pośrednictwo osób trzecich. Wszelkie zapisy
w treści gwarancji/ poręczenia ograniczaj ące Zamawiającemu możliwość otrrymania
kwoĘ zibezpieczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na

podstawie ań.24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W przypadku wnoszenia wadium W pieniądzu ustaloną kwotę nalreż'y wpłacić przclewem

na kontó Zamavłiającego: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w GoŹdzie

nr rachunku bankowego Pękap S'A, 1I Q/.Bądo$ nr kontą 86 IŻ40 3259 11 1 1 00"10 1457

8662. Kserokopię dowodu wpłaty naleŻy dołączyc do oferty'

Uwaga !!! o uznaniu przezZamawiającego,że wadium w pieniądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.

6. Środki po''inoy zna|eźćsię na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie 1

okreŚlonym w pkt. 2
7. Pozostałe, niepńnięzne formy wadium wymienione w pkt. 3 na|eŻy w formie oryginału

załączyćdo oferty . Beneficjentem wskazanymw gwarancji/poręczeniu musi być

Gmina Gózd, ul. Radomska 7o 26 - 634 Gózd.
8. Wykonawca, który nię wniesię wymaganego wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie

wykluczony z postępowania' a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub uniewaŻnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy'

którego oferta zostaławybranajako najkorzystniejsza ZZastrzęŻeniem pkt. 16.

l0.Wykónawcy, którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza, Zamawrujący zwraca

wadium nięzv,Ąocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy ' 
jeŻelijego -słriesienia ządano''-

I1.Zamawiający ziraca niezwłocznie wadium. na wniosek Wykonawcy' który rł}cofał

ofertę przed upływem terminu składania of-ert.

|Ż.Zan'awiający zaŻąda ponownego wniesienia wadium ptzez wykonawcę, któremu

zwróconó wadium na podstawie pkt. 9, jeŻe|iw wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

okre ś l o nym przęz Zamawiaj ąc e go -

l3.Zamawiaj ący zatr zymuj e wad i um wT aZ Z o d sętkami, j eŻdri wykonawc a, które go o ferta

uNrA EUB'PEJSKA f.--'. I
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zostaŁa wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpięczenianalezy.tego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leŻących po stronie Wykonawcy.
14. Wadium wniesione w pieniądzu,Zamawiający zwróci wrazz odsetkami wynikającymi

Z umowy rachunku bankowego, na ktÓrym było przechowywane pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą za:wierac w swojej treści

zobowlązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na Żądanle

zamawla1ącego w przypadkach okreŚlonych w art. 46 ust.5 ustawy.

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wtaz Z odsetkami, jeŻelii Wykonawca w odpowiędzi na

wezwanie, o którym mowa w aft. 26 ust. 3, nie złoŻyŁ dokumentów lub oświadczeń

o ktÓrych mowa w art.Ż5 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, żę wynika to

zptzyczynnieleżących po jego stronie .

17. W przypadku, gdy wykonawcazałączy do oferty oryginał dokumentu wadialnego,

dokument ten powinien być załączony w sposób pozwalający na jego zwrot bez
dekompletowania oferty - oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą.

W przypadku niezastosowania się do powyzszego zwrot oryginału nie będzie mozliwy-

xII. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ
1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią związany przez.30 dni . Bieg terminu

związaniaofertą rozpoczynasię wraz z upływem terminu składania ofęrt.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawtĄącego moze przedłuŻyć termin

związaniaofertą" ztym Że zamawiający moŻe tylko raz" co najmniej na 3 dni przed

upływem tęrminu związanlaofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŻenle zgody na

przsdłuzenie tego tęrminu o oznac7'olly okres' nie dłuższy niz 60 dni'

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. oferta musi być sporządzonazzachowanięm formy pisemnej pod rygorem niewaŻności.

2. ofęrtawraz z zał'ącznikarrti musi być czytelna.
3. oferta wTazzzałącznlkami musi być podpisanaprzezosobę upowaŻnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi byc dołączone do

oń.ty, jezeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.

4.IęŻęItosoba/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 oiyginale lub kopii poŚwiadczonej za zgodnośó z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa

powinna być poŚwiadczona notarialnie)
5. oferta wraz z zał.ącznlkami musi być sporządzona w języku polskim. KaŻdy rfokument

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŻ język pcllski winięn byc złoŻony

wraz ztłumaczeni em na język polski. poświadczo nym przez Wykonawcę. W razie

wątpliwoŚciuznaje się. iz wersja polskojęzyczna jest wersją wtąŻącą '

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złaŻone w oryginale ltrb kserokopii

potwierdzo nĄ za zgodno ść z ory ginałem pT zęZ Wykonawc ę, Z Zastrzęzeniem pkt. 7 .
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7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięniaoraz
w pr'ypadku innych podmiotówo na zasobach których wykonawca polega nazasadach

okr"śló''y"h w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów są poŚwiadczone zazgodnoŚć z oryginałem odpowiednio

przez wykonawcę lub te podmioty.

8.Żabcasię, by kuŻda zawierającajakąkolwiek treŚc Strona oferty była podpisana lub

parafowana przezwykonawcę. Kazda poprawka w treŚci oferty, a w SzczegolnoŚci kazde

przerobienie, przekreŚlenie" uzupełnienie' nadpisanie, przesłonięcie korektoręm, ętc

powinny być parafowanę przez Wykonawcę'
9. Za|ęcasię, aĘ strony oforty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumęfowane.

W treści oferty winna byó umieszczona informacja o iloŚci stron.

10. Za!ęęasię przy sporząd'zaniu oferty skorzystanię z wzorÓw (formularza oferty,

oświadczeń) przygotowanych ptzez zamawiĄące go. Wykonawca moze przedstawió

ofertę na swoióh formularzach z' zastrzcżeniem. Ze muszą one zawierać wszystkie

informacje określone przez zamawtającego w przygotowanych wzorach.

11.W przypudk 
', 

gdy informacje zawartę w ofercię stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisow ustawy o zwa\czaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

wykonawc azasffzóga, Że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą byc oznaczone klauzulą ', 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

* rorumieniu afi.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwiętnia 1993 r. o zwa|czaniu nieuczciwej

konkurencj i (Dz. łJ . z 2003 r. nr l 53 poz. 1503 ) ., i dołączone do oferty, za|eca się, aby

były trwaló, oddzięlone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przęZtajemnicę przedsiębiorstwa

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośc

gospodańzą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanta w celu zachowania

Ich poufnoŚói. wyko.'uwca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest

dołĄczyć do oferty pisemne uzasadnienie odnoŚnię do charakteru zastrzęŻonych w niej

inroirnaqi. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek okreŚlonyeh 
..

w przywołanym wyzej przepisie, tj. Że zastrzezona informacja:

a)^ ma charaktęr techniczny. techrrologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa'

b) nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej'

"j podjęto w stósunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zalócasię, aby uzasadnienie o którym mowa powyŻej było sformułowane w sposób

Umozliwiaj ący j ego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku
I,J znaria pr zez zamawiaj ąc e go zasadno ś c i te go zastr zeŻenia.

l2.Wykonawca ponosi wszęlkie koszty związane zprzygotowaniem i złoŻeniem oferty.

l3.ZłoŻeniewięóęj niŻ jednej oferty |ub zŁoŻenie oferty zawierającej propozycje alternatywne

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych przez wykonawcę.

l4.Ńykonawca wskaze w ofercie tę część zamówienia, ktorej wykonanie powierzy

podwykonawcom.
15. Na ofeńę składają się:

a) formularz oferty (wzór zał'' nr 2 do SIWZ)' ]]

bj oświadczenie Ńykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.22 uśt.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( wzór zał. nr 3 do SIWZ );

c) dokument zawterający dowód. zgodnie z art' 26 ust.2b ustawy. ze wykonawca będzie

dysponował zasobami do realizacji zamowienia, jeżeli wykonawca, wykazując

speinianie warunków' będzie polegał na zasobach innych podmiotów;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczęniazpostępowania z powodu
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niespełnienia warunków, o których mowa w ań. 24 ust.1 ustawy Pzp (wzór zał'. nr 4 do

SIWZ):
e) lista podmiotów na\eŻącychdo tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo

inforńacja o tym, że wykonawca nie taleŻy do grupy kapitałowej (wzÓr zał. nr 5

do SIWZ);
f) aktualny odpis z właŚciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności' 

gospodar"rói,1"z"Ii odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

wyśtawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływenr terminu składania ofert;

g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzĄące, Że

wykonawca nie za|ega z opŁacaniem podatków lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał
pizewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za\egłych płatności

iub wstrzymańie * całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie

wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

h) aktualne zaśwtadczęnie właŚciwego oddziałuZakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego lJbezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze Wykonawca nie

za|egaz opłacanlem składęk na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie'

ze użyskał ptzewidziane plawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egłych

płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionę nię wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofeń.
i) dokument określający zasady reprezerrtacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - takŻe pełnomocnictwo

okreŚłające zakres umocowania podpisane prZęZ osoby uprawnione do

reprezentowania wykonawcy.
j) Jeżeli wykonawca ma siędzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium

Rzeczypospolitej Polskiej' zamiast dokumentów' o których mowa w pkt. f, g, h, składa

dokumónt 1,'b doku*enty zgodnte z zasadąwskazaną w pkt. VI ppkt .2 niniejszej' .
specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.

k) Formularze asoftymentowo - cęnowe,

L) Charakterystykę proponowanego sprzętu sprzętu [CT, audiowizualnego, tablic

i nteraktywnych wraz z oprogramowan iem, kserokop iarek.

Ł) Zarnawiaj ąc y wym aga złoŻenia w r az z ofertą, d o ku m e ntów, d e kla rac j i,

certyfikatów, oŚwia dczefi, kart katalogowych sprzętu i oprogramowania
potwierdzających spełnianie przezoferowane dostawy wymagan określonychprzez
ZamavłiĄącego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik

nr 1 do SI$Z orazvłykazanych równieŻ w charakterystyce proponowanego sprzętu

przezwykonawcę stanowiącymzał'ącznik nr 16 do SIWZ'
m) dowod potwierdzające wniesienia wadium.'

XIv. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKł.ADANIA OFERT 
--\='

1. oferty muszą byc zLoŻone w siedzibie zamawiającego w GoŹdzię przy ul. Rad'ilmska 7

- pokój nr I0Ż, w terminie do dnia 27.06.2014 roku do godz. 10:50 .

2. ofertę nalezy umieśoić w zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odczytanie

zawartoŚci bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazwą

(firmą) i adręsem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkoł w Gożdz'ie ul. Radomska7,Ż6 * 634 Gózd oraz opisane:
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Nazwa ( {irma) WykonawcY
Adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gożdzie
ul. Radomsk^ 7,26 _ 634 Gózd

Zakup oraz dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych' artykułów
plastycznych, mebli i wyposażenaa' wyposażenia zapewnaającego bezpieczne
warunki obieki nad dziećmi, wyposażenia wypoczynkowego, wyposażenia
szatni i innych pomieszczeń gospodarczych' rolet okiennych, zabezpie-czenia
grzejników zabudową' Wyposażenia do utrzymania czystośca, sprzętu lcT'
iudiowizualnego, tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem i

kserokopiarek w ramach projektu systemowego - Wspołfinansowanego ze
środkow Europejskiego Funduszu w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki, Prioryiet lX Rózwojwykształcenia ikompetencjiw regionach Działanie 9.'1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1 .1 Zmniejszenie
nierowńósti w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pn. Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Gózd.

Nie otwierać nrzed dniem 27.06.2014 r l1:00

3.oferta otrzymanaprzezZamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie

zwrócona wykonawc y bez otwierania.
4. Wykonaw ca moŻę wprowadzi ć zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnięnia do złoŻonej

oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmiinprzed terminęm składania ofert. Powiadomienie o wprowadzęniu zmian musi byc

złoŻonęwedług takich samych Zasad,jak składna ofęrta tj. w kopercie odpowiednio

oznakowanej napisem ,. ZMIANA''. Koperty oznaczonę,,ZMIANA'' zostaną otwarte przy

otwieraniu of-ert' Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przedupływem terminu składania ofert wycofać się z
po rtępo** ia p opr zez iło zeni€ p;semne go powi adomieni a, według tych samych zasad j ak

wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty

oznakowane w ten sposob będą otwierane w pierwszej kolejnoŚci po potwierdzeniu

poprawności postępówania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na

Lopercie wycofanej oferty. Koperty z ofęrtami wycofanymi nie będą otwierane.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFBRT

1. otwarcię ofeń nastąpi w siedzibie Zama:wiającego przy ul. Radomskiej 7 
' 
w Gożdzie,

w pokoju nr 105, w dniu 27.06.Ż014r. o godzinie 11:00'

2. Bezpośiednio przed otwarciem ofet1Zamawiający poda kwotę' jaką zamięrzaprzeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wvĘnawców.

informacje dotyczącę ceny o terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji'i warunków

płatności zawarty ch w ofer1ach.

4. btwarcię ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyÓ w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle

*ykoni'.y informację z otwarcia ofeft na pisemny wniosek wykonawcy .
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakręs zamówienia określony w SIWZ.
2 .Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. powinien w cenie ofertowej brutto ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest podac całkowitą cenę ofertową brutto zarea|izację
zamówienia . Całkowita cena brutto winna wynikać z załączonego do oferty zestawienia
elęmęntów doposazenia i wyposazenia okreŚlonych w formularzach asortymentowo -
cenowych atakŻe uwzględniać koszty związane m.in. z dostarczeniem, załadunkiem,
rozładunkiem i montźem przedmiotu umowy, instalacji i uruchomienia przedmiotu
zamówienia, ubezpieczeniem transportu do czasu odbioru.

4. Wykonawca ob|icza cenę oferty w oparciu o informacj e zawarte w Specyfikacji Istotnych
WaruŃów Zamowtenta.

5. Do ceny oferty należy doliczyć podatek VAT' zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku
od towarów i usług.

6. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowic będzie wartoŚć ryczaŁtową niepodlegającą
zmlanom.

7. Wartość zamówięnia musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

XVII . OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBoRZE OFERTY, WRAZ Z PoDANIEM
ZANCZAENIA TYCH KRYTERIOWORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie Śię kierował następującym
kryterium:

Cena oferff 1000ń

2. W kryterium,,cena'' zostanie zastosowany następujący wzót:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferĘ

Ocena punktowa = -x100
Cena oferty badanej

\- 3. obliczęnia dokon'ane będą z dokładnoŚcią do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawtający za najkorzystniejszą uzna ofertę' która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

nĄwyŻszą liczbę punktow.
5. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferly zamawiający uzna jąza

naj korzystniej szą bez wy|tczania dla nie warto ści punktowej .

XVIII. IJDZTF,LF,NIE ZAMOWIENIA
1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiąda wszystkim

wymaganiom określonym w ustawie Pzp orazw niniejszej specyfikac1il zostałioceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunkow zamówienia kryterium wyboru.

2. o odtzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
nięzwłocznie wykonawców. ktÓrzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiający zawiadomi również o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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4. Nięzwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców'

którzy złoży|toferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieŚci informacje,

okreśionę w art.92 ust.1 pkt. I, art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internętowej ( rvrłr.v'bip.gozcl.pl w zakładce

Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeń''

5. W przypadku uniewaŻnięniaprocedury Zamavłiający powiadomi niezwłocznie wszystkich

ucźestników postępowania wskazuj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Do wykonawcy, kiorego ofęrta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja

o miejscu i tęrminie za-warcia umowy .

7.Zaniwiający zav,rrzęumowę w sprawie zamÓwięnia publicznego w terminie nie krótszym

niZ 5 dni od dnia przekazaniazawiadomienia o wyborze oferly faksem, albo l0 dni - jezeli

zostało przesłane w inny sposob ( pisemnie).

8.ZamawiĄący moŻe za:wtzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanię złoŻonatylko jedna oferta .

XIX.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEŁNIONE Po WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przęd podpisaniem umowy Wykonawcabędzie zobowiązanY do wniesięniazabęzpieczenia

należytego wykonania umowy .

2. Wykónawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaŻe

Zimawiającemu informację dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób

upowaznionych do kontaktów w związku zrea|tzaĄą umowy'

3.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ofęrta wykonawcÓw wspólnie

ubiegających się o udzielęnie zamówięnia, wykonawca przed podpisaniem umowy' na

*.'ń*i. zanawiĄ ąc e go powinien przedłożyć umowę re gul uj ąc ą w spółpracę

wykonawców.

XVM. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO :

WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowtą:zany jest przed podpisaniem

umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 oń ceny

całkowitej podanej w ofercie w :

a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo -

i<r"dytowej z tym Że zobowiązanie kasy j est zawsze zobowiązaniem pienięŻnym ;

c. gwarancjach bankowYch;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. |o'ę.'.niu.h udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

u'tu*y z dnia9 listopada 2000 r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju

rrzedśiębiorczoŚci Dz.U.ŻO07 r.Nr 42 poz'Ż75 zpóżn. zmian. '-
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie wnoszone w: ':

a; - *elstach ' 
pó.ęc'enie* wekslowym banku lub spółdzie|czej kasy oszczędnoŚciowo

- kredytowej ;

b) przezustanowienie zastawu na papierach warlościowych emitowanychprzez Skarb

Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego;

c) przez'ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach

ó zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów'
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Zabezpieczenie wnoszone w fbrmie pienięznej Wykonawca wpłaci przelewem na

następujący rachunek bankowy Zamawtającego: 86 1240 32591111 0010 1457 8662

3.Zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:

- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _ 70 oń

- l5 dni po upływie okresu rękojmi - 30 o/o'

xlx.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
ZAMÓWIENIA PUBL|CZNEGO' wZoR UMowY

Istotne postanowienia umowy zawar:te zostały w załączonymwzorzę umowy

stanowiącym integralnączęśĆ SIWZ ( wzór zał'nt 6 do SIWZ) '

xx. PoUCZENIE o ŚnoorłCH oCHRoNY PRAwNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w ToKU POSTĘPOWANIA o UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeŻdtiich intęres prawny w uzyskaniu zamówienia

diznałlub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia ptzez zamawiającego przepisów

Ustawy przysługują Środki ochrony prawnej przewid'ziane w Dziale VI Ustawy'

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczekna poczet wykonania zamówienia

( art. I5li ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

xxu. INFORMACJA o DoPUSZCZENIU PR(ZF.Z ZAMAWIAJĄCEGO
SKŁADANIA oFERT CZĘSCIOWYCH

Zamavl iaj ąc y ni e dopuszc za składani e o fert c zę ś c i owych

XXIII .ZAMOWIENIA U ZU PEŁNIAJACE

Zamawtającynieprzewidujemozliwościudzieleniazamówieńuzupełniających.

XXIV. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7

ustawy ,-aniu29 stycznia2Oo4 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie musi być zrea\izowane z-godnie z warunkatni okręŚlonynri w SIWZ.

xxv. Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenie mtędzy Zamawrującym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych

polskich (PLN).
ZamawiĄący nie przewiduje rozliczeniaw walutach obcych'

XXVI. Informacja na temat aukcji elektronicznej

ZanawiĄący nie przewi duj e przeprowadzeni a aukcj i e lektronicznej

ust.1 ustawy P.z.P.

:-\.
na podstawip art. 9l b

xxvu.Informacja o wysokoŚci zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

Zamawiający przewiduje ich rłrot
ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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xxvul. Żądaniewskazania przez Wykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom

Zamawiający Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówięnia, którę

Wykonawca powierzy Podwykonawcom' Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,

iz Wykonawca nie zamietzapowierzyó Żadnej częŚci zamówienia podwykonawcom.

x;11x. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
ZamawiĄący nie okreŚlił, która częŚć zamówienia nie może być powierzona

Podwykonawcom.

XXX. Dodatkowe postanowienia
I .Zamawiający nie przewiduj e zaw aręia umowy ramowej,
Z.Zamawiający nie przewiduj e ustanowienia dynamiczne go sy stemu zakupów'
3.W sprawach nieuregulowanych niniejsza SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówięń publicznych.

Zaląeznikami do SIWZ są :

I' Załącznik nr 1 - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia.
2' Zil'ączntk nr 2 - Formularz oferty.
3.Załącznik nr 3 - oŚwiadczenie" zgodnie zart.2Ż ust'1 ustawy.

4.Załącznlk nr4 - oświadczenie,zgodnie zart.24 ust. 1ustawy.
5.Załącznik nr 5 - Lista podmiotow należących do tej samej grupy kapitałowej.

6.Załączn1k nr6 - Wzorumowy.
7 . ZaŁącznik nr 7 - Formularz asortymentowo cenowy _ zabawki, pomoce dydaktyczne

i ańykuły plastyczne.
8. Załącznik nr 8 - Formularz asortymentowo cenowy - mebli i wyposażenia.

9. Załączn\k nr 9 _ Formularz asortymentowo cenowy - wyposażenie zapewniające
bezpieczne warunki opieki nad dzieÓmi'

10 _ Formularz asortymentowo cenowy - wyposaŻenie wypoczynkowe. ,

l l - Formularz asortymęntowo cęnowy - wyposażenie szatni i innych -

pomieszczeń gospodar czy ch.
12 - Formularz asortymentowo cenowy - zaklą i montaz rolet okiennych .

13 - Formularz asortymentowo cenowy - zabezpieczenię grzejników
zabudową zakup i montaż.

I4.Załączn\k nr 14 - Formularz asoftymentowo cenowy - wyposażenie do utrzymania
czystości w pomieszczeniach.

l5 - Formularz asortymentowo cenowy - sprzętu ICT, audiowizualrrego, tablic

interaktywnych wraz z oprog.ramowanietn, kserokopiarek.

l6 - Charakterystyka proponowanego sprzętu ICT, audiowizualnego,

tablic intęraktywnych wraz Z oprogramowaniem' kserokopiarek - oferta
wykonawcy.

l0.Załącznlknr
llZałączniknt

|2.Załączniknr
13.Załączn|knr

15. ZaŁącznlknr

16. Załącznlkrc

Zatwierdzam


