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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zp.271tł tlzĘ-:as/11

Zespół Ekonomiczno Administracyj ny Szkół
ul. Radomskaż,26 - 634 Gózd, Tel (48) 320-23-57, faks (48) 320'23'57ffi

w postępowaniu o udzielenie 
"ui'o*i.nia 

publicznego prowadzonym w Ębie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.1l ust.8

ustawy z dnia}9 stycznia}O}4t. - Prawo zamówięń publicznych
na:

Unvorzenie placów zabaw w ramach rządowego pfogfamu

,, Radosn a Szko.ła!' ptzy PSP w Podgórze, PSP w Goździe
i Zespole Szkoł ogólnokształcących w MĄczynie

Podstawa Prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów

ustawy zdnia19styczrua}O}4t.Prawozamówieńpublicznych(t. j.Dz.U.z20l0 r.Nr113,
por. iso ze zm.), zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia

w skrócie,, ustawąp.z.p.'' lub ,,PzP" oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy'

bo czynności podejmowanych przezZamawiającego i wykonawców w postępowaniu

o rrdzielenie zamówienia stosujó się przepisy ustawy zdnia23 kwietnia1964 r' Kodeks

Cywilny ( Dz. U. nr 1 6, poz. 93 , , pózr. zmianami), jezeli przcpisy ustawy Prawo zamówień

publicznych nie stanowiąinaczej .



I. NAz}vA oRAz ADRES ZAMAWIAąCEGo

Nazwa :

NIP :

Adres:

Gmina Gó?d
reprezentowana przę :

Zesf,' Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796ą5-9l-373
ul. Radomska 7, 26 _ 634 Gózd

Strona intemetowa: www.bip.gozd.pl,
Numertelęfonu: (48) 32023 51
Numer faksu: (48) 320Ż3 57
Czas urzędowania : w poniedziałek w godzinach 7.30 - 1ó.00

od wtorku do czwartku, w godzinach 7 3A - 15.30
w piątek w godzinach 7.30 - 15.00

II. TRYB UDZIELEMA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielęnie zamówienia publicznego prowadzone jest w Ębie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 stycnńa2004 r. Prawo zamówięń
publicznych(Dz. U.z2010 r.Nr 1l3,poz.759,ze zmianami),mlarrcj dalej 

',ustawąp.z.p.''
lub ,,Pzpo' o wartości Ąęarcj nieprzekraczAJącej wyrażonej w źotych rórłmowarto&:i kwoty
określonej w przęisach wydanych na podstawie art.l1 ust.8 ustawy p.z.p. .

III. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIEMA

1.Przedmiotem. zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaproiektuj i wybuduj
( w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotrych Wanurków Zamówienia, otaz
załączony do niej progrann finkcjonalno _uzytkowy, koncepcję zamawiająpego)
tzschzadańpn.:
Zadanie I - Utworzenie placu zabaw w ramach rądowego prognmu ,, Radosna Szkoła''

przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze .

Zadanie II - Utworzęnie placu zabaw w ramach rządowego programu ,o Radosna szkoła''
prry Fublicznej Szkole Podstawowej w Goździe, ul. Starowiejska 130 .

Zallanielll - Utworzenie placu zabul w ramach ru{owego programu,, Radosna Szkoła''
pr'ry Z.eswle Szkoł ogólnoksźałcągych w Małęczynią ul. Szkolna 64 .

2.7'akres prac składaiący się na przedmiot zamóYvienia do u'ykonania w ramach
każdego zadania obeimuje w s;Zczególności :
2.l.Zamawiaiący wymegl wykonania dokumentacii projektowej w następujących

ilościach egzemplarzy:
- projękt budowlany _ 4 egz. do każdej szkoły,
- Specyfrkację TechnicarąWykonania i odbioru Robót _ 4 egz. do każdej szkoły,
- przedmiary robót _ l kpl. do kazdej szkoły,
- kosztorysy inwestorskię - l kpl. do kazdej szkoły .
w formie ele*tronicanej w formie PDF-

Przedmiot zamówienianalety zaprojektowac i wykonac zgodnie z programem rz{owym
,,Radosna szkoła'' Rozpotząńzeniem Rady Ministrów z dnia 7lipca2009 r. (Dz.U. 2009 r.

Nr 1l0 poz. 915) w sprawie form i zalaezu wspierania organów prowadząpych
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III
szkoł podstawowych i ogólnokształcących szkólmuzycznych I stopnią w szczególności
w zakresie:

urądzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich

'godności 
z nomrami bezpieczeństwa PN-EN t17ó:2008, PN-EN |l77:20a8, PN_EN

117 6:2009, PN-EN I 17 7 :2009

wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanil ten sprĘt zainstalowany _

sztlcnnnawieuchnia bezpiecna musi posiadać cerĘrfikat jednoznacaie określąjąpy

za}res jej zastosowania (max wysokość upadku)-



Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu zabaw otaz
vnzualizację umiejscowienia wybranych do sporządzenia projektu przykładowych urządzefl
zabawowych.
1) montaŻlrządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw

i jego uruchomienie,
2) przekazanie Zamawiającemu gotowego do uŹytkowania obiektu wraz z dokumentacją

zavłierującąatesty, certyfikaty, deklaracje zgodności niezbędne do rozpoczęcia
eksploatacji.

ponadto w zakres zadania wchodzi:

1) Oryanizacja i zagospodarowanie placu budowy.
2) Demontaz istniejacych urzadzeń.
3) Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacj zadaniawraz z 4 egz. inwentaryzacji

powykonawc zej zadania.
4) Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót,

orźV ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych słuzb.
5) KuŻdorazowe, niezwłocznę (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie

i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
6) Po zakoirczeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz

obięktów tymczasowy ch oraz uporządkowanie terenu,
7) Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.

. 8) Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie zart.Ż0,
ust. 12 ustawy zdnia2I marca 1985 r. o drogach publicznych-Dz.U.22000r. Nr 71,

. poz. 838 zpóźniejszymi zmianami),
" otazwszelkie inne prace nie objęte SIWZ i w programie funkcjonalno _ użytkowym,

a konieczne do wykonaniazę względu na sztukę budowlaną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Programie Funkcjonalno_
UĘtkowym, Koncepcji Zamawiającego stanowiącym załącznik do SIWZ.

UWAGA:
Wykonawca obowiązany jest:
a) w ciągu maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać iprzekazać Zamawiającemu

do zaopiniowania ostateczną koncepcję architektoniczną, dla każdego zadania
oddzielnie. Koncepcja musi zawieraó część opisową' plan zagospodarowania placu

* zabaw ( w tym rozmieszczenie unądzeńze strefami bezpieczeństwa, przekrój z
opisem warstw), wkazarządzeńpYzeznaczonych do montażu' oraz ich kolorowe
ilustracje, np. zdjęcia, rysunki itp. ( wsrystkie urządzenia muszą spełniać warunki
określone w programie funkcjonalno - użytkowym i koncepcji Zamawiającego).
Zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje w/w koncepcję,

b) pmekazać kompletną dokumentację projektową w terminie maks. 30 dni od dnia
zawarcia umowy ( w/w dokumentacja musi uwzględniać ewentualne uwagi zgłoszone
przez Zamaw iającego w dokumencie opiniuj ącym kon cepcj ę architektoniczną),

c) Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:500'
oraz mapy sytuaryjne w skali I : 5000,

d) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia _ w imieniu Zamawiającego - rozpoczęcie
robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomiu
ul. Domagalskiego7 ( Wykonawca uryska odpowiednie upoważnienie do dokonania
wlw zgłoszenia).

3. Wykonanie robót budowlanych.
- Roboty budowlane naleŻy wykonać zgodnie z przygotowarią dokumentacją projektową

oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną przepisami BHP, ppoŻ..



- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka
konieczno ść, cel em dotr zy mani a terminu wykonani a zadarńa.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymaganę dokumenty do
przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszeniazakonczenia robót,
w tym dokumęntację powykonawczą.

- Wykonanie robót będzie się uwazaó zazakoflczone _ odbiór ostateczny, jeŻeli odbiór
nastąpi bęz ustęrek i organ nadzoru budowlanęgo nie wniesie zastrzeŻen. Do wykonania
zamówienia wykonaw ca zobowiązany j est uŻy ć, materiałów gwarantujących odpowiednią
jakośó, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom
mateńałów przyjętych w projekcie.

- Uzrytęw Szczegółowej Specyfikacji Technicznej materiały (o nazwach handlowych tam
zawaĘch) nie sąobowiązujące. Zamawiający dopuszcza skłądanie ofert z użyciem
materiałów równoważnych do materiałów tam wymienionych pod wąrunkiem, że ich
p ar ame try b ędą o dp ow i adały p ar ame tr om t e c hni c zno _ użyt kowy m o lł e ś l onym
w pr ogr amie funkcj onalno -użytkowym'

- Materiały stosowaneptzęz Wykonawcę podczas rcalizacji przedmiotu umowy muszą
byÓ fabrycznie nowe w I gafunku i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. l0 Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do
użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (ateĘ, certyfikaty, aprobaty technicznę, świadectwajakości).

- Wykonawcazabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały iutządzenia
do czasu ich wbudow ania przed zniszczenięm, uszkodzeniem lub utratą j akości,
właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli ptzezlnspektora nadzoru.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musząodpowiadać wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach :

a) ustawy z dnia I 6 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

b) ustawy zdnia7 |ipca1994r' Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz.lIl8zŻ006r.).
4. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboĘ budowlane, sztuczną

nawiezchnię bezpieCzltQl orazurządzenia placu zabaw i urządzenia małej
architektury na okres określony w formularzu ofertowym ale nie mniej nlż 36
miesiące.

5. Zamawtający dopuszczamożliwośó dokonania wizji lokalnej przed terminem
składania ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznaó się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac
nie objętych niniejszą sIwZ 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.

6. Zamawiający zastru,ega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu
Zamówienia.

7. Nazwv i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
ZamówieiPublicznych ( CPV) :

45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw;
37 535200-9 wyposażenie placów zabaw ;

7 1 000000- 8 usługi architekton iczne, budowlane, inzynieryj ne i kontrolne ;

45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji.



Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówieniana utwoęenie placów zabaw w tamach tządowego
ptogrumu, Radosna Szkoła" ptzy PSP w Podgóne, PSP w Goździe
i Zespole SzkołogóInolrszałcących w MaĘczynie _ od dnia podpisania umowy
do 31 października 2011 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU
DOKONYWANIA ocENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

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

l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub crynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
L.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia .

l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

W prrypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówięnia,kaŻdy
z warunków określonych w pkt. l.1. - l.4' winien spełniać co najmniej jeden z Ęch wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Zuwagina charakter przedmiotu zamówieniaZamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia' jest zobowiąany udowodnić zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do rcalizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udzial wykonawcyrktórzy spelniają warunek udziału
w postępowaniu doĘczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w arJ.24 ust.l ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
określony w pkt.2 powinien spełniać kaŻdy z wykonawców samodzielnie.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYĆ wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓw uozlAŁU w PoSTĘPoWANIU:

A. w celu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu do oferty naleŻy
zaŁączyć;

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.1 ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 2 do SIWZ (oryginał);

W przypadku oferty składanej ptzęz wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.l składa co najmniej jeden ztych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w posĘpowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zńówienia, j e st zob ow iązany udowo dn ii zamaw iającemu' iŻ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

B. w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy na|eży

złoĘć:następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodnośó zóryginałemptzezwykonawcę lub osobę upoważnionązzachowaniem sposobu

reprezentacji:
t.-oswiaacźenie o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ
(oryginał);

2.Akiualny odpis z właściwego rejestru, jeŻe|i odrębne przepisy wymagająwpisu do Ęestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art,24 ust.1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania oferto

a w stosunku do osób fiąlczn}'ch oświpdczenie w zakresie art.24 ust.1 pkI2 ustawy

wgwzoru nazał. nr 3 do SIWZ (oryginał);
3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,Że

wykonawc anie za|ega z opłacaniem podatków lub zaśvnadczenię, że uzyskał przewłtdziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za\egjych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofert.

JeŻe|i*ylioni*.a ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj ące odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, a|bo Że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczęnie lub rozłożęnię naraty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu.

DokumenĘ' o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące ptzed upływem terminu składania ofert.

lózętiw kraju zarieszkartia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyzej, zastępuje się je

dokumentemzawienjącym oświadczęnie złoŻonęprzed notariuszęm, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

oópowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce załnieszkania _ wystawione z odpowiedniądatąwymaganądla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przezwykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega

rvykluczeniu składa kuŻdy z wykonawców oddzielnie.

vI A. INFoRMACJA o DoKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
PRZEZOFERoWANE DosTAwY' USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRlZuZ ZAMAWIAJĄCEGo

Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia,

że oferowane roboty budowlane odpowiadająwymaganiom jakościowych określonychptzez
Zanawiającego' muszą złoŻyć wraz z ofortą następujące dokumenty:



1. CeĘfikaty bezpieczeitstwa dla urządzeńzabawowych wystawione w oparciu
o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN_EN 1176 cięścil-1l,
PN-EN II77 (2008,2009).

2. Deklaracje zgodności dla urządzenmałej architektury wystawione w oparciu o aktualnie
obowiąujące wersje norn bezpieczenstwa PN-EN l!76 częscil-l1,
PN-EN I 177 (2008,2009).

3. Karty techniczne zawierĄące zdjęcialrysunki oriz szczegółowe opisy wządzeft.
4.Wizualizacjaplacuzabawzumiejscowięniemurządzeń,zaznaczónięmstróf

bezpieczeitstwa, rzutami bocznymi z zaznaczonymi wysokościami, kształtem
i wymiarami placu zabaw.

vII. INFoRMACJE o sPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z WYKoNAWCAMI oRAZ PRZEKAZYWANIU oŚwnoĆZEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osÓB UPRAwl[IoNYcH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielęnie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomi enia oraz

informacje zamavńający i wykonawcy przekazująfaksem, zzasttzęŻeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zasttzeŻona jest dla złoŻęniaoferty wtzzzałącznikatrti, w tym oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ptzęzofeiowńy przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomoónictwa.

4. JeŻelizamawtający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz
informacje faksem, każdaze stron nażądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przezzamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia
otrzymaniaoświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji * 

'poJob 
określony

wpkt.4 oświadczy izww. wiadomości nie otrzymał.
6. Korespondencję związanązniniejszym postępowaniem, nalezy kierowaó na adres :

Zespół Ekonomiczno Administraryj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 - 634 Gózd
Faks: 48320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
_ Tęl. 48 320-23-57, godz. 7.30 _ 15.00

vI[. oPIs sPoSoBU IJDZIELANIA wYJłŚnmŃ TREŚCI SIWZ:

1. Wykonawcamożę zwrócić się do zarnawiającego z pisemnąprośbą_ wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zanawiający odpowie niez'włocznie , nie późniejjednak niż
2 dniptzedupływem terminu składania'or.ń, na piśmie nazadanępylanie, przesyłając
treśó pytania i odpowiedziwszystkim uczestnikom postępowania orazumióści takł
informację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce Zamówienia publiczne),
- pod warunkiem, Że wniosek o wyjaśnienię treści specyfikacji wpłynął do zamawiającegó
nie później niŻ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.

2. W ptzypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniej szej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowią7ującąnaleŻy przyjąć, treść pisma zawierającego późnĘsze
o świadczen ie zamawiając e go.



3 Zamawiający nie przewiduje zu,ołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyj aśnienia treści SIWZ.

4. JęŻe|i w wyniku zmiany tręści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie złnian w ofertach, zanawiający
przedfuŻy tęrmin składania ofort i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazarto
SIWZ oraz umieści takąinformację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl .

w zakładce Zamówtenia publiczne).

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:

1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią związany ptzęz 30 dni . Bieg terminu
zvłiązaniaofertąrozpoczyna się wraz z upŁywem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może ptzedłuŻyć tęrmin
związania ofertą ztymŻe zatnawiający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu zwięania ofertązwróció się do wykonawców o wyrazenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. oferta musi być sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. oferta wr az z załącznikarrti musi by i czytelna.
3. oferta wrazzzałącznikani musi być podpisanaptzez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowa:Żnienie do podpisania oferty musi byó dołączone do
oferty, jeŻelinie wynika ono z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.

4. JeŻęIi osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywaó uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi byÓ złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być poświa dczona notarialnie) .

5. oferta wrazzzałącznikami musi być sporządzonaw języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofeńę sporządzony w innym języku niż jęryk polski winien być
złożony wrazztłumaczeniem na język polski' poświadczonym przez Wykonawcę.
W razie wąĘliwości uznaje się, iz wersja polskojęzyczna jest wersjąwiążącą.

6. Dokumenty składające się na ofertę moga bvć złożone w orvginale lub kserokopii
potwierdzonei za zgodność z oryginałem przez Wvkonawce.

7. Zaleca się, by kuŻda zawierająca jakąkolwiek tręść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.KatŻdapoprawka w treści oferty, aw szczególności kuŻde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafowane przez Wykonawcę.

8.Za|ęcasię, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponrrmęrowane.

W treści oferty winna byó umieszczona informacja o ilości stron.

9. W przypadku, gdy informacje za'warte w ofęrcie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawcazastrzega, Że nie mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania,
musząbyó oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, za|eca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informócje techniczne,



technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działaniaw celu zachowania
ich poufności:

l0.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniemizłoŻeniem oferty.
ll,ZłoŻęnię więcej niż jednej oferty lub złoŻęnie oferty zawierającej propozycje altematywne

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
l2.Wykonawca wskaze w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:

a) formularz oforty ( zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( wzór zał. nr 2 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp
wgzałączonego wzoru (wzórza|.nr 4 do SIWZ).

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w cęlu vłykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. l
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wgzałączonego wzoru (wzór zał. nr 3
do SIWZ).

e) aktualne zaświadczęnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
ptzewidziane prawem zwolnięnie, odroczenie lub rozłożenie na ruty za|egłych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nię
wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) dokument, z którego wynika upowaznienie wykonawcy do podpisania oferty lub
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

g) Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielęnie zamówienia w cęlu potwierdzenia,
ze oferowane dostawy lub roboty budowlane odpowiadająwymaganiom jakościowych
okre ś lonych przez Zamawiaj ące go' muszą ńo ży Ó wr az z o fertą następuj ąc e
dokumęntu : Certyfikaty bezpieczettstwa dla urządzeń zabawowych wystawione
w oparciu o aktualnie obowiązujące wersje norm bezpieczeństwa PN_EN 1l76
częścil-l1, PN-EN Il71 (2008,2009), Deklaracje zgodności dlawządzeń małej
architektury wystawione w oparciu o aktualnie obowiązujące wersje norTn
bezpieczeitst'wa PN-EN 1176 częścil-l1, PN-EN II77 (2008,2009), Karty tęchniczne
zawierujące zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy vtządzeń,Wizln|izacja placu
zaba'w z umiejscowięniem urządzeń, zaznaczeniem stref bezpieczeftstwa, rzutami
bocznymi zzaznaczonymi wysokoŚciami, kształtem i wymiarami placu zabaut

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. oferty musząbyć złoŻone w siedzibie Zamawiającego w Gożdzie przy ul. Radomska 7
- pokój w l02, w tęrminie do dnia 04.08.201lroku do godz. 09 : 50 .

2. ofertę na|eży umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowanę na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:



nazłva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespól Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska7 ,26_634 Gózd

Utworzenie placów zabaww tamach rządowego pfogfamu
,, RadosnaSzkoła" przy PSP w Podgóze' PSP w Goździe

i Zespole Szkoł ogólnoks zt*łcących w Małę czynie

Nie otwieraćprzed dniem 04.08.2011 r., godz. 10: 00

3. oferta otrzymanaprzęzZamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.

4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany,poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do ńoŻonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianptzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi byó

zŁoŻonę według takich samych zasad,jak składna ofęrta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMIANA''zostanąotwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną doł ączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo ptzedupływem terminu składania ofert wycofać sięz
postępowan ia poprzez zfoŻenię pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad j ak
wprowadzanię zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE''. Koperty
oznakowane w ten sposób będąotwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zatrieszczonymi na

kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibieZamawiającego przy ul. Radomskiej 7,w Goździe,
w pokoju nr 105, w dniu 04.08.2011 r. o godzinie 10 : 00 .

2. Bezpośrędnio przedotwarciem ofęrtZarnavłiający poda kwotę, jakązamietzaprzeznaczyć

na sfinansowanię zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofertZanawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,

informacje dotyczące ceny 
' 
tęrminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zavłarty ch w ofertach.
4. 

-otwarcie 
ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zanawiający prześle

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZB.NIA CENY:

1. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, która stanowió będzie
wynagrodzenie ryczałtowe ( definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodelrsu

cywitnego), zarea|izację przedmiotu zamówienia ( cyfrowo i słownie) wypełniając
odpowiednią częśó w Formularzu oferty, obliczając wartośó zamówienia w oparciu

o warunki niniejszej SIWZ orazzałączony do niej, program funkcjonalno - użytkowy,

atakzęzakres robót wynikających z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac

towaruy szących nie obj ętych dokumentacj ą.

2. Wykonawcauwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto( ryczałtowej) ująó zapłatę

zaprzedmiot zamówieniaorazwszelkię koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego



wykonania przedmiotu zamówięnia orazuwzględnió inne opłaty i podatki, atakżę
ewentualne upusty irabaty zastosowane przez wykonawcę. Wykonawca musi
przewidzieó wszystkie okoliczności, które mogąwpłynąć na cenę zamówienia.
W zrvią.zku z powyŻszym, Zamawiające zaleca sprawdzenie w terenie warunków
wykonania zamówięnia.

3. Cena pozostaje niezmienna przęzokres obowiąz-ywania umowy, nie podlega
waIoryzacjiprzezokresreaIizacjizamówienia.

4. Cena oferty musi być podana w polskich złoĘch' cyfrowo i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku ).

5. Przed zawarciem umowy' wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać
i przedłoryćZamawiającemu harmonogram rueczowo - finansowy dot.
p oszczególnych zadań. Wybrany wykonawc a zob ow iązany j est złoĘ ó, w lw
harmonogramy korzystają c ze wzorów stanowiącego załącznik do SIWZ. Suma
wartości podanych w harmonogramach musi być zgodna z ceną ofertową.
Jeżeli Wykonawca przewidziałw cenie ofeńowej zakres robót wynikający z własnej
kalkutacji robót Ęmczasowych i prac towarzyszących nie objęĘch dokumentacją
przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres w odpowiedniej pozycji
harmonogramu.

xv. oPIs KRYTERIÓw, rrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE sIĘ
KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamavłiający ptzyj{ następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

2.Zamavnający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiedniąliczbę punktów wg
następującego wzoru:

- Kryterium : Cena - 100 punktów:
Wykonawca, który złoży ofertę z nainiższa cena, która nie podlega odrzuceniu,

otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów

wedfug wzoru:
C *in

C_ ---- x lOOpunktów
c*

gdzie:.

C = Ilczbapunktów za kryterium,,cena'';
C min = najniŻsza cena wynikająca ze zŁoŻonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;

C " 
: cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

3. o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniŻsza cena .

4. Zarnavłtający odrzuca ofertę w następuj ąc y ch ptzypadkach :

1) jest niezgodna z ustawa.

2) jej treśó nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia'

zzasttzeżeniem art.87 ust.Z pkt 3 ustawy;
3) jej ńoŻenie stanowi czyn nieuczciwej koŃurencji w rozumieniu przepisów

o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i;

L.p. Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymaś' ofeńa za dane

krvterium
I Cena 100 % 100 punktów



4) zawteruruŻąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożonaprzęz Wykonawcę wykluczonego zudziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub nie zaptoszonego do składania ofert;
6) zavnerabłędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki, o której mowa w art.b7 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest niewaŻna na podstawie odrębnych przepisów.

xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

l.ZarlawiĄący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawiePzp orazw 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), zamavłiający zavłiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiający zawiadomi równiez o Wykonawcach' którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenię zamówienia, podając uzasadnięnie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zarnawiający zawiadomi wykonawców,\--- |<tórzy ńoŻylt oferty w przedmiotowym postępowaniuoraz zamieści informacje,
określonę w art.92 ust.1 pkt.1, art.94 ust.l lub 2 Pzp ( zawiadomienię o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce

- Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na ,,Tablicy ogłoszeń''
5. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja

- o miejscu i terminię zawuciaumowy .' 6.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazaniazavłiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni _ jeżeli

. zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..
7.Zamawiający moŻe zawrzęć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

5- dniowego terminu, jeŻe|i w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta .

xvu.INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZOSTAĆ
DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku udzielęnia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemuw art.23\--' ust.l ustawy Prp) _ zarnawiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłoŻęniaumowy
regulującej współpracę tych wykonawców .

2.Przed zawarciem rrmowy Wykonawca, który jest osobąfizycznąprowadzącądziała|nośÓ
gospodarczą jak równiez Wykonawcy prowadzący wspólnie działalnośó na podstawie
umowy spółki cywilnej zobowią7ani sądo przedstawięnia aktualnych zaświadczeft
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej orazumowy spółki cywilnej.

3. o terminie złoŻęnia dokumentów, o których mowa w pkt.l i2 Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarciaumowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpięczęnia
należytego wykonania umowy' zanawiający może wybraó ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bezptzeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że zachodzą
ptzesłanki uniewaznienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.l.



XVI[. WYMAGANIA DOTY CZACE ZABEZPTECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przedpodpisaniem
umowy wnieśó zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokbś 

", 
to "l,

wynagrodzenia Wykonawcy brutto ( ryczałtowego brutto) określonego w Umowie w :a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _

kredytowej z ty m że zobowiązanie kasy j e st zaw sze zobowiązaniem iienięznym ;c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2

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

2. ZazgodąZanawiającego zabezpieczenie moŻe byó wnoszone również:
a) w wekslachz poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej ;

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowany chprzezSkarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;

c) przez ustanowienie zastawu Ęestrowego nazasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3.Zabezpieczęnie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
_ 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _ 70 oń

_ 15 dni po upĘwie okresu gwarancji i rekojmi_ 30 %.

xlx.ISToTNE DLA sTRoN PoSTANoWIENIA, KTORE ZosTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, WZOR UMOWY:

1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonymwzorzęumowy
(zał.w 5 do SIWZ).

2-Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty
przezZamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykónanie
przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza óf..to*"go.
Postanowięnia umowy ustalone w projekcie nie podlegająnegocjacjom.

3.W przypadku okoliczności wymienionych w art. t45 ustawy Prawo zamówień
publicznychZanawiający moŻe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

xx. PoUCZENIE o ŚnoorłCH oCHRoNY PRAW\EJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

Wykonawcom' a takze innym osobom, jeŻeli ich intęręs prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówieńpublicznych, na podstawię art. l80 ust.2 ustawy z ditazg itycznia
2004t. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. IJ. z 20l0r. nr 1 13, poz. 7 59 ze zm.)
przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynności :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzięlęnie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołującego.



XXI. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczekna poczet wykonania zamówienia ( art.
151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

xxII. opis części zamówienia, jeżeli Zamawialicy dopuszcza składanie ofeń
częściowych:

Zarnavńający nie podzięlił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składarlie ofert
częściowych.

xxIII.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
wart.67ust. 1pkt6i7lubart.l34ust.6pkt3i4ustawyp.z.p.jeżetiZamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawtający nie przewiduje możliwości udzielęnia zamówień uzupełniających.

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszczaich
składanie :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantovYych .

xxv. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowejZamawiającego, jeżeli
- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zarnawnjący nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

xxvl. Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczęnie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXVII.Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zamawiającv nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.l ustawy p.z.p.

v xxvIII. Informacja o wysokości zrvrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiaiący przewiduje ich rłvrot z

Zamałńający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxlx. Żądaniewskazania przuzWykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom :

Zamawiający Żądawskazania przęZ Wykonawcę' w ofercie części zamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zamietzapowierzyó Żadnej części zamówienia podwykonawcom.

xxx.Określenie części zamówienia, która nie może być powieuzona podwykonawcom;

Zamawnjący nie określił, która częśÓ zamówienia nie rnozę byó powierzona
Podwykonawcom.



XX)il. Dodatkowe postanowienia:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Ziląwnillaimi do SIWZ są :
1..Z.ałączlonkm 1 - FormularzofeĘ,
2.Załącalkw2 _ oświadczenie, zgodnie zart.22 ust.1 i 2 ustawy,
3. Załącanftnt 3 _ oświadczenie osoby ftzycznej prowadąpej działalnośc gospodarczą
4. Załąsaik nr 4 - oświadczenie, zgodnie zart.24 ustawy,
5. Załąpzrik nr 5 _ Projekt umowy'
6. Załącanktlt 6 - Program funkcjonalno - użytkowy,
7. Załwantk nt 7 _ Koncepcj a Zatnałiającego dot. placow rabaw,
8. Załącznik nr 8 - Projekty harmonogramów rzeczowo - finansowych, które łvybrarry

Wykonawca zobowią7a.ny jest wykonać i yzedłoĘ ć Zamawiaj ąpemu
przedzawarciem umowy.

Gózd, dri,' .ł..(z?.{,..,. 20ll r.

ZATWIERDZONA


