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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zp.341l3lUZEASt1o

1ł'poslępowiniu o ua]zielenie zamórł,ieIlia publiczllego pr'owadzon'vm \ł tybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wafiości nmiejszej niŻ kwot.1 okleślone \Ą plzepisach rł'1'dan1,ch na lodstalrie iLIl.l ] ust'8

usta\\'} Z dnia 29 slycznia 2004l' Prarł,o zarlówieir publiczn-vch
lta ;

Pface femonto\Yo _ ocieplenl'owe elerł.acji budynkórv Przedszkola, Szkoły
Podsta\ńiowej i Gimnazjum rv Goździc .

Podstawa prłwna;
Postępo\1'a.nie o udzielenie zamórł.ienia pub1icztlego pt'orvarlzonc jcsr |a podsta\łie |r7cpisó\Ą'
usta\q z dni.r 29 styoznia 200:1 r'' Pr'arło zanrilrvień publiczn]'ch (t' i. Dz' l,l. z ]0 ] 0 r' Ni 1 1].
poz.759 ze nl'). zwanej rv dalszej części Spec}fikacji lslotn\,ch walu|](ó\\ Zamó$ienia
w skócie .' usta\ł,ą p.z.p.'' lub .. Pąl" olaz aktórł' W1'konarvczl'ch ,:lo tej usta\.łl'.
Do cz1'llności podejmo\Ą'anych pfzez Zamarł,iająccgo i $'\ l(olld\Ą,cóll \\ |ostę1\o\\ dnl u L l

rrdzie]enie ziuló\Ą,ienia slosuje się plzellis} ustawy z c1nia 23 krłietrria ]964 r'' Kodeks
C}\Ą'iiny ( DZ. l]. nr 16' trlo7' 93. z póŹn. zlltiananli). _]eŻeli pl'zcpjs' usla\ły Pra\"/o Żamó*ień
p l'li. zll1.l r'e''al orł''''lla.:'ęj

\Iicistc ouh|iLatii rlsl|)rŻcnia o nl','!liir!u :

Hil;c'; _ zar"* icr P,bl,. z_1 c l'\' 2'6'2 fua. 2oĄa.' ;. .J.lJ',Q8..?9.]9'
Strona intelneto\Ą,a Zanrarł,iającego rv\l'w.bił'gozd.Dl dnja .2l!, o:'..4p/Q'' r'
lablic..l o.:'o.ze l \ llśi.t'lolbli.,nieJos'epr1_rrl . ''nz'l ic
ZLneu, aiccer,, ,],l, c 2|r. ot ' ł'o,ło '



I. NAZwA oRAZ ADRES ZANI.4'WIAJĄCEGo
Gmina Gózd
reprezentollq ną przez I

NaZ\Ą,a I lesl]ół F]l(otionliczno Administrac).jn]'sŻkól
NIP: 796-25-9I l7l
_Ądrcs: u1' Radomska 7.26 634 Gózd
Stlonainten]etowa: rł,urł.'bjl1g94|p!
Numer lelefonu: (43) 320 23 57
Numer lirksu: (48) 320 2l 57
(lzas LLrzędolvauia: w poliedzialel< rł godzinłch 7'30 ' 16.00

od \Ą.tollru do cŻ*ańku. u, godzinacl] 7']0 _ l5']0
lr' piąLck \\, codzinach 7.30 - 1ó.00

ll. l R\ B t DZlLLf\l \ ZĄ\lo\\tfNl \
Postępo\Ą'anie o rrdzielenie zam<irvienia pub]icznego plorł adzone jesl \ł trvbie prŻetargu
nieograniczollcgo. na podslir\łie ust]rw! 7 d]ia 29 sry'c7nia 2004 r. Paa\\'o zamó\ł'jeń
publicznyclr ( Dz. IJ' Z 2010 l. Nl 1 13, poz. 759' ze znlianani). Żu'fu]E da]ei .. ustal{ą p.Z'p."
lub 

'.Pzp'' o rvartości 1ączncj nieprze]rr'aczająccj \łJ,Ia7oncj \\' Z]otych lLi\\'nowaftości kwoL]'
określonej w przepisach w1danyclr na podsta\ł,ie ań' ] l ust'8 usta\Ą,\ p'Z'p' '

Ill. oPls PRZEDNllo It ZĄl4Ó\\lfNlA
1'Przcdmiotem zamót'icnin są lobot}' budo\ł larle tj. ..I'racc rernontorvo ocieplcniol'e
elevacji budynkóv' Ptzedszkola, Szkoły Podsta\!o\ł'ej i Gimllazjum w GoźdŻie''.

2'Szczególorly opis przcdmiotu zanri.ilłienia Zawiera dokumcntacjł projcktowa stanolvjąca
Załącznik nI5 do sIwZ. przcdmiar robót' stanowiai! 7alącznik Ill 6 do SI\\Z.
specyfikłcja techniczna wvkonani' i odbioru robót sta!or'r'iąca zalączrlik nr 7 do SI\łZ.

3.Robot}' na]eŻ}' \ł)'k()nać \Ą. opalciu o Żałalzorrą dokunrerrtację plojekto\Ą'ą plzec1miar robót
olaz spccyfil(acię 1eclrniczną rł'-vkonania i (ldbiolrr robóL.'

4.Micisc€ realizacii zamórYicnia: Gózd. L . Stalowiejsl(a 1j0. 26 ó3.ł Gózr]
5.\azrrr iLodr,lc..c/a(c...d n:J t . o\\:c..,kl..lol cvc\\I,r \u r:l,J

Zamólvień Publiozlych ( CPV) :

) 45.44.30.00 - 4 Roboty elewacyjne, 45.32.10.00 - 3 Roboty tzotacyine
45.26.'l9.1 0 _ 6 Naprawy dachów

6' W celu prawidlowego spofza.dŻenia o1'ert)'. Wvkonawca po\ł'inien zapoznać się
Z oczeld\łaniami i \1;!mogami Zana\\iająccgo olŻ1Z LlZ\'sl(ać \lsz'vstkic niczbędne
infi)rmację. co do l)'z}''ka, t dności i r'r'szelkich inn)ch ol<oliczności. jatie mogą
*1sl.1pi. r' LrJ.ciśl-:] /.cii 'ol'orł'tl'i 

'
7.Zamawiając1'' dopuszcza moż]irł'ość dokonania rłiz_ii lokalnej pfzecl tcl'tn]ncnl

składania olert' I ykonawca rr'tfnkcie lvizji lol<alnej winien uapoznłć się z miejstem
realizacji zamówicnia cclctn u\'l,zględnicnia w c€nie olcrty wszelkich innych prac
nie objęt}ch niniejszą dokument{cją a |{onicczlycb do ł"v- konania ze rrzględu
na sztukt budo\ł'laną oraz do ponicsicnia dla pra*,idłorrego zrcalizo$ania przcdmiotu
Żamół'ienia. Wizja lokalrra zostanie dokonana na koslt własnr' r._l'korlawc}'.

8.Prace muszą b1ć w1'ko1łwane. tak ab'Y' teren ptac był Za\{sze zabeZpiecZony plzed
\łcjściem osób lrzecich.

9'Po\ł,ieIzone loboty 1nusza b\ć \Ą,Ykon'v\Ą'ane lzelelllie i tcnnino\Ą'o. zgodnie z ofeńa
Złożoną do przctal gu i Zi]sadani sztllki budorł'J altej'

l0.Teren rcbót n]usi zostać zabezpieczon),pod wzg1ędenr ppoz. i bhp. a w1konalł'ca ponosi
odpou,iedzjalność rvclbec Zirmarł,irr jąccgo iosób lrŻecich za szliodv porvstałc rr tr.lilcie
r'ealizacj i zamórł'ienia'

1 1'Wykonawca udzieli Zanawiajipemu grvatanc'ji oraz ręl<o]mi rla \Ą\'konanc lobo1) objęle
przedn otem zamó\Ą,ienia na okles tlzecl] ( 3 ) lat licząc otl daty (ldbiolu końcowego'



IV. TERNIIN WYKONANIA ZANTOWII]NIA

Terlnin \ł1konania Ża1]]ówienil ..,.Prace lemontolro - ociepleliorve e1es'acji budyrrków
Przedszkola' SzkĄ' Podstar.!'o$'ei i Gimnazium \,t GoźdŻie ,. l od dnia podpisania umouy
do 30.04,2011 r.

v' wARt,NKl t]l)ZlAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU
DoKoNYWANIA oCE'NY sPEŁNIANIA'r'YcH wARUNKÓ\ł:

l.\Y postępo$'aniu mogą 1Yziąć ud7iał rvYkonarvcY! którz\' spełniają $,arunki udziału w
postępo\!'aniu' o których molt'a \ł'art.22 ust.1 usta}vy Pzpl

1.1.Posiadłją uprarvnienia do wvkonl'lrania o|(rcślonei działlrlności |ub cZ}nności
jcżcli przepisy prarva nalrładają rllrorviązek ich p0si dłnia.

l.2.Posiadają $,iedzę i doś$'iadczenia do rr ykonania zamówienia.
l.3.Dysponują odpo$'icdnirn potenciałcm tcchniczn}' otaz os(lbani zdolnymi do

wykonania zamórvienia.
l.,ł.znaidują sit w s)tuacii ekonomiczncj i linanso}vei zapc\yniaj4cej wvkonanie

zamórvienia.
Z uwasi na charaktel pl'Zedniotu Zamó\ł,ienia Zirma\łiając'Y ]1ie opisuje sposobu clokott1''lvania
occnl' spełliania rvaruŃów udzialu \ł' postępo\łaniu. o klór! ch mo\\ a \\ all'22 ust. ] uslawv

- Ptp.

2.w postppowaniu mogą lvziąć udział rry'konawcy' którz}' spełniają rvarunek udziału
$'postęporYaniu dot;y- czący braku podstalr' do wykluczenia Z postępowania o udzielenie
zamiirrienią publiczncgo 1v okolicznośĆiach, o ktr'lrych mołła lv art.2,l ust.1 ustawy Pzp.

w pżypadku \r)'kona\'ców \\spóllrie Llbiegaiącvch sic o UdZielenię Złnów]enia. kaŹclv
z rłarLlnkóil określonvch w pkt. 1.l l',1'wjnien5pę]|iaćcol]ajlllnięi iedclr Z l}ch Wvkonaircóil
albo lvsz}scy ci rrvkonarr'cy lł'spó1njc
Warunek okreś]on} w pl(l 2 powin]ell Spe]|iać kaŻdr_ Z w}konawcó$ sł]nod7ielnie.

w!'konawca powÓfujący się p rz\' rvykazrva ni u spelni€nił wal.unkó\l udzi:rłu
w postępo\Yaniu na potencjał innych podmiotórv, k1óre będą bl.ały dzial $'realiŻłcji cuęści
złmó'rvienia, przedklad:r pisemn( ZoborYiązanie in rch podmiotó\Y do oddania ln do dyspozr-cji
niezhędn-Ych zasobół na ol(res korzvstani. z nich pr.zy rvykon1rvłniu zarnorł ienia'

v]. WYK'ĄZ oŚwlAl)czE'Ń Lt B DoKtrnlE:lTó\\, JĄKrr- Nl \'JĄ
DOSTARCZYC WYKoNAwcY w cELL] PoTWIERDZENIA sPEł,NttrNIA
wARUNKÓw UDZIAŁU w Pos l'l:PowANIt,:

A. W ce]Ll poL\Ą,ięrdzenia spc]njania \\fu'unkóu' ud7ialu 1Ą'poslępo\vaniu do ol'env nalcŹ}
7.ałącz:-ć|

1.oś\ł,iadczenie Wykonarvcv o speltlieniu waNnków udzialu \i/ ]l()stępo\ł,ill]iu okleślonym
1ł'art.22' ust' 1 ustawy PZ'p wg \\zonr na Za]' 11 2 do slWZ (oryginał);

W prz1'paclku olel't1' składancj ptzcz w1konirrvcórł, rrbicgającvch się rłspóltiie o rrdzielcnic
Zamólvienia publiczt]ego' oświatlczenie o spe]nienirr każdego z rł'arunkó\ł', o któł'ch mowa
W an'22 ust.1 sklada co na.jn iej jeden z llch rłl'konłlłcó\\ rlbo \'\'s,.),scv ci W\konau'c\
\Ąspólnie'

B. W ce1u lłrykazania blaku podsta\\' do Nyklucze]lja Ż postepo\Ą'ania o udzielenie
Zamóu,ieDia \ł!kona\ł,c"v rł'oko1icznościach. o kttjrYch nrorr,a w ań']4 rLst.1 ustaw\ nalezy
złozyć następującc dokutttelt'r_ r.r' Iorrrrie ol1'ginału Jub lrseroliopiipoślviadczonych za
zgociność z oryginałem przez $l.kona\łcę lub osobę rĘolJażniona. z zachorł,anienr sposobu
rcprcTcntacjii



1'oświaclczenle o br'aku po(lstaq do \\} kluczenia Z postępo\łania z pou'odU niespehienia
warLlnłó1\,. o któr]'ch no\\'a \Ą,art' 24 usl'l usta\\,\ PZp. \łg q',,oIU ua 7ał. !r 3 do sIwZ
(oryginał);

2.Al<trraln'v odpis z włirściwego rcjcslr.Ll. jeże]i odr.ębne p].Zcpis)' lł yrrlagają rłpisu do rcjcsLru.
\\'ce1u \Ą,}'kazaniu blaku podsla\Ą,do \\'!'k1uczenia w opar.ciu o art.2.1 Llst' l pkt 2 ttstau.y,
$f'sta\'ionY nie \Ą,cziJśnici niż 6 niesięc'v pr7cd upł]'\'cm tclnlinLl skłarda]iu ofcfi.
a \ł stosuntrau do osób flzyczn\ch ośq'iadczenie rl zŃr.esie art.]:l Lrst' I pkt 2 ustaw}';

3.^ktua]nc zaśv.iadczeoie ułaściu'cgo nircze]nika urzędu sliarborr'cgo pol\\.icrdzaiące. że
rłykonarr'ca nie zalega z op1acaniem poc1at]<órv lrrb zaś*iac1czenie. Że uzyskał pżewidziane
prauJem ŻWo]nienie, (lc1roczenje ]ub r'ozklżerrie na la1''- zaleg1r'ch p]atności ]ub \^'strzymanie
rł'całoścj rłlkclr'tarria dec}'Zji 11laścj\lego organu 1\.rslawiollc llic \\'cześnic] lriż 3 niesiapc
pr'zed rrpłr'rłen'i tenrrinu sk]!1dania 11Lń'

JeŻeli rvlkonarr'ca ma sieclzibe lub nriejsce zan]ieszklLnia poza te].\t(n'irnn RzecŻpospo1itei
Polskicj, zalniast dokunenló\t. o litór'!'ch n1o\\'a l'r'pkt' ] i 3 sk]ar1a dokument ltlb
dokumentv \łysta\Ą'ione \ł'krajrL \Ą, któl'!rn ma siedzibe 1Lrb miejsce zamieszkaluo'
polwieId7ającc odpo$iednio. że:

a) nie otu,ańo jego Likrł'idacji ani nie ogloszono upirc]]oścj.
b) nie ł,r]ega z uiszczc.icm podalkó\\" op]at' albo że tl7tsliał prlcr.vidziane plarĄ'cnr

Z\ł'olnienie, odroczenie 1ub lozk)żenie na lat)' Zalegl\,ch płatllości ]ub \!str.z\ lnentę
u c:rlo.ci v r Ln r. r'. dcc' . ..1. .( \\(So c d.. ,r

Dokltlnc]lt)', o i(tól'Ych mo\ł'ir rY ]it. a porvitn1' być rvystarvione llic \'-cZeśniej Diż 6 mjesięc)
przed upłvrł'en tetminu sk]adania of'cn. Do1iu]nenty. o któL"-ch nlorva !Y ]it' b porłinrr1 b1.ć
\\'vsLalvionc nic 1\'c7.eśn]ej liŻ 3 iesia_cc pr7ed Upł]1\'cm tcl.minu sklacLania ol'ert

W prz\'padku ofcń'v s]<ładanej pr'zez r'-1konarł,cór'r' rrbicgaiąc1c]l Się \\,s]]Lilnie o Lrd7jclcnje
Zamó\Ąienia publicZl]ego, Clokumellt} ]loi\ł'ieldzające. Ze \\.\'konarvca nie podlega
wykluczerriu sklada każdy Z lł ykona\\'có\Ą. odd7iclnie '

vll. lNFoRNIACJE o sPosoBlE PoRoZt]MlEWAN]A s]Ę Z.Ąx'lAWIAJACEGo
Z WYKoNA\\,CAMI oIŁĄZ PRZEKAZYWANII] oŚWIADCZEŃ LUB
l)oKUMENTÓW, A TAKŹ[ wSLĄZ,\NlI] o5oB I Plł'\\\'\IoN\ cH l)L)
PoRoZUNIIEWANIA slĘ Z wYKoNAwCAN'uI

1. Niniejsze postępo\łlalie j est plo\ł'adzone \1, jęz'r,ku polsliim.
2. W poslępo\Ą,aniu o udziclcnjc zanió\Ąienia oś$'iadc7enia. lvnioski. zarr'iadorrricnlł orilz

infomacje Zama\łiŹrjący i \Ą'ykona\\'cy przekazllją faksem. a uastępnie pot\Ą,ieldzŹiią
pisemnie.

3. JeŹe11 zanlawiaj.p'v lrrb lvykonarł'ca plzekazLrje ośrviadczenia. rł.nioskj. Ża\łiadollienia oli1Ż
inibrmacjc lakscm. każda Ze slron na żądanic dll]giej ic/Wloc.,nie potrłicrdza lirkL ic1r
otrŻymania'

,1. W ptz1padku br'altu potrvietlzcnia onzlnrania \\'iadonlości prlcz rł]kotlirrr'cę.
Zamawiaiąc,v domniema. iż pisn]o lq'słane pr'zez zarrarł'iirjącego tta nunleI. lirksu podanv
plzez u'\kona\.vcę zostało mu doleczone W sposób umożliwiajacv zapoznanie sic
rvylionatc1' z trcścią pislrla'

5. Kor'esponclencję związana. z niniejszl m postępo\łnniem. nłleżv liielo\łać na ac1les:
Z{].pó| ELonomi(/no \d nlin i.lrjrC) j n)
szkóI ł' GoŹdzic
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gó7'd
Faks: ,18 320-23-57

6. osoba uprarłniona do pot'ozttmier'vauia się z \łl'kona\łcami:Pa1] Józe1'Dl'ab
" lcl. 18 320-23-57. godz. 7.30 15.00



VIII. oPIs sPoSoBtr I]DZIELA\IA wYJAŚNIEŃ_ 'I'REŚCI s]wZ:
1' wvkonawca możc 7\!rócić się do Zama\.liającego z piscrrlrląprośbą \Ąlrioskiem

o rłryjaśnienie treści SIWZ. Zamarviający odporvie niezwtocznie , nle póŹrriej jednak niż
2 dni przed upłyrłcm tcrminu składania ofert. na pjśmie na Zadalre pylanic. pr7cs)łajir!
tleść pytania i odpoBiedŻi \łsZ}Stkim uczeStnikom postępo\łania olaz unieści taka.
inlbrmację na rrłasncj str'o]]ie inlernelo\.vcj \ l!rr.l,ip.g97q_11 - pod \\.arunkicnr. Że wniosck
o ł'l'iaśnienie tleści spec1fikacji rrpł)nął do zamarriającer:o nic póŹlriqj niz do końca dnia.
w ](tóryln upłv\\'a połowil wlZni]cŻoncgo tcrminLl sk}adania ole '

2. Jeś1i wniosek o \Ą,},jaśnienie treści SlWZ rr,płynął po upł1'rvie terminrr skłirdania rvrlioskrr.
o którym mowa \Ą, pkt. 1 ]ub Llot''-'cu}'' uc]zielon1''c1r juz w},jaśnie ń. Zama\Ą'iajas) ]uoze
udzielić w)jaśnień lub pozostarvic rr'n1oseli bez tozpozlrallia'

3. Zanarł,iający nie pr'zewiduje zwoŁuria zebnlia wsz!'stkich $l'konawcó\ł \ł,celLl
\ł')jaśnienia tlcścj sIWZ.

4. JeŻeli !v w}'nikU Żmiany treści s1WZ nieprolvadzlpej do zt't,ialrl oghszenia o z.rrrrLjw ieniu
jest czbQdnY dodatkorł1 czas na rvpror'vadzcn]c zmian \\ olcr1ach. Zdma\.iia]ąc\
puedłuży telmin sL<}adarriir ofert i poinfor'm!!e o tvnl w\'konawcó\ł . któ1vm plzekazano
s I\\'/. oraz L]lnieści ta]q in1bnnacię na $J&snej sfonic intcrne1o\\'c'i ! t! \1' L]u.gq4].d .

Ix. \łł'MA.c AN"IA DoTYCZĄCE wADltjMI
1' oferla musi być zabezpieczona rr'adium $ wysokości 6.500,oo zł ł łuu n,. wcsc r'lcc' p ę.*l ,t

0or]ol]l' W}.kona\ł'ca z()bo\Ą'i|pany jcst ZabeŻpiecz)c ofe e wadilrn] na cah okrc\ zuiąaniJ
o]erlą

2. Wadium nalcżv v'nicść $' tcrminie do dniżr 08 wEeśnia 2010 I. do godzin} 10: 00 .

3. Wadium moŹc być \\'njesione I

a) \Ą pieniąC]zu ( przele\Ą.na lacbunek banko\vy).
b) \! poręczeniach banl<orwclr ]ub poręczeniach spóldZielclcj kasv clszczędnosciouo-

kredytowej, z t}'m że poręczenie kasy.jest zawsze polęczenicni pieniężlrvrl.
c) \ gwarŻrncjach ban](o\ł,Tch.
d'rł :ur-"lr.j.. h<z1'ciz--, "..|1.
c) u,polęczeniach udzielan'vch przcz podmio1t. o klórych niowi1 \Ą. ań. 6b ust.5 pkl 2

usta$J z dnia 9ljstopada 2000 r. o utwotzeniu PolsLiicl Agencii Rozwoju
PŹedsiębiorczości ( Dz' L ]. z 2007 r'' Nr 4). ptlz ' 275 z późn' zanian' )'

4. Wpłaty mozna c1lll<onać na konto] Zes|ół Elionomicaro AdnrinistfacJ'jnJ'
Szkół rv Goździe nr rachunku banko\\'ego lekao s'A. lI o,Rado|n nI |ollLa 36 12'41)

]259 1111 00l0 l4578662' (adowódrvplaĘ luh.icgt' kopit p'lru icrdznną
przez Wykonarvcę zalączyć do ofer{ ).

5. Wyltonarłca oborviąZanyjest l\'nieść \ładiunl przed upł,l.rł'elrl telminu skladania of'eń-
Wadium n'trrsi znaJcŹć siq lla kottcie Zatnir\łiająccgo przed up}yrvcnl tclnlinu składan1a
olirt.

6' Po7ostałe. niepienięŻne folmy \ładiLLnl w1'micnione rr' pkl3 nalcŻ)' \r formie oryginalu
zalączyć do ofeńy

7' wJ. kona\\'ca. klóry nic wnjcsic lv\'naganego \ładiunl ]1rb nie \\niesic w 1cr.]njnie. Żoslanic
|J.kjucŻolr}'z postęp(lwania. ajego ot'elta zostŻmie uznana za oLl].zllcoj]ą'

8' Zarnawiającv dokona z\!I'ofilwadium wsz)stlrjn] W'vkolta\\'conl niczrllocznie po rłr'borzc
ofeńy najkorzystniejszej lub uniewaznienitL postęl]owania. z W},]ątkjem W}'koLlawc}.
lrtólego ole a Została \qbrana.iako najLożYshieisza 7 ZastiZeżel]icnl pl{t. l5 .

9. Wylionawcy, którego ofe1ta zosta]a \1"yblana.]ako najkofzYstniejsza. Zanawia3ąc'' zlr l'aea
uladium nicz\,vlocZnjc po Za\lalciu Llnlo\\'y W Spra\\']c 7a1l1ó\\'ienia publiczncgo tlliz
Wniesienia zabezpieczenia nalcżvtego w\,koltania rrnror.l1.. jeżelijego \łniesienia Źądano.

l0'Zamirrviajipy zrvracir niezwłoc7nic wadium. na tłniosek Wykorrarr'cy. któty w'vco1ał
ofertę plzed uplJ'wem temli]lu składania ol'ed'

1l.Zamawiająct Zażąda pono\łnego wniesienia rvaditLm przez rwkonawcę. lilóIemLl
Z\tócono Wadium na podstauie pkt' 8..ieŹeli \ł \\J'niku loZstrzygnięcia odu'oIania jego
olefla Zosta]a WyblaDa.iako nailior7}stnicjs7a' W),Lonarrca \'\łlosi r'ladiun rr' tcl'minjc
ol(reś]on}'m pIŻez Zamarł,ia japego'



12.ze1nawiający zalrŻ\mLlje \Ą'adium u'laz Z oalsetkami. jeze1i rłvkona\Ą'ca. ldóIego of'elta
Została ury[]aana:
- odn]ó\ł,ił podpisalia urnowJ rv sprawje Zamr1r.r'ielria publicznego na rł'arunkach
okrcś|onvch u,o|c|cie:

- nie rł,niósł rvymaganego zabezpieczenia naLeż\'tepo u.!'konania un]owy:
- zal\'aLcje LLtno\ł) w spralvie zarrrórł'icnia publicznego stalo się nienroŹliwc Ż p.ŻYczvn
leźącvch po st.onie W1'konarł'c1'.

13' Wadillm wniesio[e w pieniąd7u. Zama\Ą,iający zrvróci rłraz z oclsetlianri rł1-n1l<ljącymi
Z Lul]o1ĄlJ lachlu']trau batko$'ego. na litórym btlo pLzecho\Ą.\'wanc pomniejszone o koszt'v
plowadŻeni ńchLlnku bankorveqo oraz koszi!'plol'\'iZji bankorrej za przelerł,pieniędz1'
na lachunek banl<oWy wskaŻan\' przez w!kona\Ą,cę.

14. Wadia wniesione lv forrnie grł'arancji 1ub por'ęczeli rnuszą zatier.lLć r.v srvojej tleści
Zobo\łiąŻirnie gwŻrranLa 1ub poręczycicla do 1r'płat1 sLlrn)'rvacLlttlrl Ia żadanie
zamarłiajacego rv plzypaclkac]] okr.eś]orlych w alt' .ła] ust.5 Llstaw\ '

l5. Zalnalviającv zallzymlłe wadiUm u.ra7 7. odsctkami. jeżcli Wykona\vcr,r n' odporvjcc1zj nł
wezrł'anie, o którym mo\Ą'a \ł a ' f6 ust' 3. nie złli1 dokurlent(iw lub ośtiadczeń
o któl)'ch nowa \ł rozdziale VI sIwZ .

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:

- 1. Usta]a się. że składając}' ot'ertę pozostaje nia ZwiąZan}'pIZeZ ]0 clni . Bieg tenninu
zwialall1ia olertą rozpoczyna się rvraz z up1yr!em lernrinu sl(łada]]ia ol_ell'

2. Wvkonarł'ca samodzie]nie 1ub na rłniosek zarlarviającego mr)że przcdhżvć tennin
ZwiąZania ole]tą u tym Źc 7ama\.1iaji]c} lnoŻe ty]ko ra7. co ]rłjtlliei rra 3 dni przcd
ttp}}'Wem terminll Zu,iązania ol'eńą zrłrócić sie do lłvkonarł,córr o \Ą)mżenie ZgotLv na
plŻedłLlżenie lego lem]irtu o oznaczon), ok|cs' nie dłużs7Y niŻ 60 dni'

3' odnowa r'vyrażenia zgody. o ktrirei mo\\'a w pkt'2 _ nie p(rwoduje utlatY \Ą'aC]iru!.
4' Zgoda Vykonarłc}r na pżed]LLżęnic ol(Icsu zrr'ii1zaniir olćrtą.jcst dopLlszclalna tylko

z.jednoczesnym plŻedłużeniern oklesll \Ą,ażności wadiL]lI albo.jezeli nie.jest k)
lnoŹli\le' Z wniesieniem norvego llarliunl na plzed1LlżLn1\ okrcs ZWiaŻania ol'er.tł
Jeżeli plzedłuŻenie terminu zr.r'iazania ofeLtą dokon}'\łalle jcst l]o \ł!bor.Ze
najkolzyshiejszej o]'ęr1y , obo\.\'ią7ck \rnicsicnia norłego rładium 1ub.jego przed]rLżcnia
dotycz,v.jedynie Wykonau,cy. kt(ilego ofefta został \\}br'ana ]ako najkoŹ'Yst]liejsza '

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. oferta mrrsi b}'ó sporządzona z ZachoWaniem fbl'm\ pjsemnej poC] n,golem nieu'aŹności'
2. oferla wraz Z Załącznikalni lnusi b}ć cz'"-te]na'

3. ofella \łTaz Z Załącznikami musi b.\ć podpisana pr'zez osobę upo!łiźnioną do
r'cprczcnto\'\,'ania \ł'vkona\łc) ' Upo\\aznienie do podpisania o1irtl'nlusi b1'c cLołącztlle do
ofelty, jeze1i nie Wynika ono z irrnyclr clokulnentó\.\' Załączon) ch pI7eZ \Ą]'kona\ł'cę'

,l' Jcżcli osoba/osoby podpisuja.ca ol'e]'tę działa na podstau'je pehlomoL ll ict!\ a. to
pełnomocnictwo to musi 1\'s$'ąj tleści jednoznacznie \ł,skazvwać upl'arvnienie do
podpisanja olcl1y. Pchonloc]lic1\\ o LLr lnusi Zostać do1ą.Zonc do ol'elt)' i mrLSi b]ć 7lożone
w ory'gina1e 1ub kopii pośrriadczonej za z{odrlość z o|r'ginałem'

5' ol'erta wIŻrZ Z Załączrrikan'i musi bvć sporządzooa rr języliu pillsJ<inr' Kazd'v dokunrerit
składając]' się na o1irtę spoŹąClzon}' \ł innynr jezvkLl niz ięz'vk polski rvinien być zlożorry
$'ra7 z tlumaczcnjcm na.jęz'vk poJslr1' prlśrvlłdczon1,n pr'zcz Wvkor]a\\cę' \\l lŻlŻie
wątpliwości uznaje się. iż r.velsia polskojęz}'cznaiest \ł'elsją \Ąi€apą '

ó. Doklllnenty składaja.ce się na olerLę moga.b)'ć l]ożonc u'o]'_\,ginale 1rrb kser'ol<opii
potwieldŻonej Ża Żgodność Z oI)!:inalenr przez \\:lkonan'cę'

7. Zaleca się, b}' liŻrżda Za\\iera'jąca jakąkol\.viel( l|cść st.onł o1'ellv b)la ]roClpisana lub
palafo\łana przez w'vkonarvcę' Każc1a popr'alvka \ł tleści ofe ). a \'v szczegrilności każde
pŁerobieDie. pżek'eś1errie. uzupelrrienie. nadpisanic' przcsłonięcie kolektolem' ctc
porł'inrr'v być parafoł'ane przez w)'konawcę.



8. Zaleca się' ab'v strony ol'erty b]'1y tr.wale ze sobą pola.9zone i ]io]ejno po11tlmelowane.
W tlcści olelly rvima być unieszczona illfor!1acja o ilości stroI).

9. W prz1padku, gd'v infonlacjc zawarte u'o1ercie sta1]o\ i.1trtjennice przeclsiębiorst\ła
rł,rozumieniu przepisó\ł ustaw) o Z\'va]c7aniu rieuczcirr'c.j konkurc])cji. co do l(lórvch
\l,'vkona\łca zastlzega. Że nie mo8ą b}'ć uck)stęp1r1ane i lym ucŻestnikom poslępowania'
mus7ąb\ć oznŻlczone klarrzrrlą.. Ttlornacic stanclwiącc tajenuricq pvedsiębiorstwa
$'1'ozrrmieniu ar1' 1 1 ust.4 usta\ł} Z dnia 16 ltwietnia 1993 l' o Z\ła]czanill r]iell!Ż!i\Ą ci
konkurelc.ji ( Dz' U' z 200j l' 1)r 153 ]ro7. l50] ).. idoląc7one do,ll'c 1. zirleca się. aby
były trw.a]e, ocldzielone spiete. Zgod]ne z t)'nl nlzenlsenl |'IZLZ tajęnlnraę nl7ec]siębiorstu,a
rozumie się nieujar'r'nione do wiadomośoi prrb1icznej inlilrmacje techniczne.
lechno]ogicznc, olganizacyjne przcdsiębiorslwa lub inne inlorlnacje poSiadaiące w.u1ość
gospoc1arczą' co do któt1ch pr'zedsiebiolca podja.l niezbędne dzialatia rr' ce]u zachorvania
ich porLlności:

l0.W1konalł'ca ponosi wszelkie koszt1' zwilizanc Z ptz\'goto\Ą'aniem i ZloŹeniem of'eń].'
1 1.Z}oŻenie r'r'ięccj njŹ i edr]ej 01ć } lub 7łożenie ofcr1v Zalr'ier ająccj propo4'cjc a]lematyu'l]c

spotoduje odrzucenie \ł'SuYstkjcll 0L11 Z}oŹonych pżez uYkonawcę'
l2.wykona\ł.ca wskażo u o1'ercie 1ę część Z.unówicnia. Llórej n1kotnnie powicrzl

podlJ.kona\ł com '

l3' Na ofertę składają się|
a) tbrmulalz of'ety ( zal. m I do SIWZ).
b) ośrviaclczenie Wykona\ĄJcv o spchieltiLl \.varullJrórł rrdziału u, poStępo$'aniU. o któllch

mowa w ań'22 ust.1 ustaw} Pzp. Wg zaiaczotlego uzor.u ( zal. m 2 do SlwZ ).
c) ośrł'iirdczenie rv-vkonauJcv o braku podstarv dcl rvykiuczclńa z postępo\łŻnia

z po\ł'odr] niespełnienia u,afu]kó\\. o l(tórvch nowa 1ł a ' 2:l LlSt.l ustau} PZp
( zal. nr 3 do SIWZ).

d) aktualnv odpis z \ł'łaściu'ego lejeshu. jezeli oc1lębne przcpis)' r.v},nragaja rłpisu clrl
lejcstlu. \ł ce1u \ł.vkazania braku podslar'v do rrł'k]uczcnia u opalcili o ar1'2.1 ust' l
pkt 2 usta\q'. \.vJ'stawionego nie wcześniej niz 6 1T1ie_\ięc!'plŻed upl)'u,en] terminLl
skladanja lvnioskórv o doprrszczclie do udzialu \ł postępo\\'anlu o udzjclcn]o
zamtirł'ienia a1bo składania oft11. a w stosunku clo osób lizycztt_vch oświadczenia
w Zakręsic aft'24 ust' 1 pLl2 usla$J'

e) aktualne zaśrł'iadczenie $łaściu,eao nacze1nika uŹęC1u skalbo\ł,ego potwieldzające. że
wylionarrca n1c zalega Z opłrcanicm podalkó\\' lub 7aświidczcnjc. że uzvsl(al
pt'zewidziane prarł'eili Z\ł,o]nienie. odIoczenie lub r.oz1ożenie na roty Zaleg]ych ptat0ości
lub rvstr'zvnlanic rv calości w1'kolrania clcc1'zji rlłaścj\.cgo organu \Ą'ls1i1\\ionc nic
\rcześniei njż 3 miesiące pŹed upł},\łei! teminu skladanja ottr.t'

Ę clokunrent'ł potlvicrd7ające l\niesienic r,vadiun ( rvvmieniolc w l.ozilziale lx sIwZ).
g) dokument z któr'ego rr'--vn1ka upo\ł,aŻnienie \łrykonal1cy do podpisania ot'erl'!'

1ub pełnomocnictrr'o do leprezerltorł'ania Wyliorrarvcy. o ile olirtę s](lac]a pełnonlocnil('
l]) kosztor}'s of'erto\ł! spolządŻon\. u. folmie kalkulacji upr.oszczollej zgodnie

7 Złł.Lczonym przedmiarcnr roból ( Zał' l11. 6 do STWZ )'

xII. N{IEJscE oRĄZ TERI'IIN sKł.ADANIA o}'IiRT:

1. olert\ n]uslą być Zlożonc rł siec]zibic Zanraliającego rv GoŹdzje pl'z1' ul. Radomska 7
- pokój nr 102, $ temlinie do dnia 08.()9.2010 rolru do godz. 09 : 50 .

2. ole ę należY umicścic \r Zan Jlięl},m opakorvanirL. LLrlielnożliwiajŻlc}nl odcZYtfutie
Za\\,a ości bez Llszkodze[ia tego opakowania. ()pako\łanie u,itl11o b},'ć oznaczone nMWa
(filmą) i ac1resem WykonaucY" 7aadleso\\'.ne na adrcs Zesl)ół l-]kononiczno
Admjnistrac'ny Szkól w Goźdzje ul. Radomska 7. 26 63,ł Gózd ol.az opisalle:



na^r a ( firma) V \ kundu ()
ad res \\ \ konr$ c\

Zr.pril Lkon',miczno \dmini.rra() inl
ś7kól ll (;oid,'ie
ul. Radomska 7
26 63,l Gózd

..Pracc rcmontorvo _ ociepleniowc Clewacji budvnkórr. Przcclszko]n, SŻkrń. Podsta$,owci
i cimnaziun \ł' Goździc','

Nie utlr ierać rzed dnicm 08.09.2010 r., godz. 10:00

3.(lt'ęfia otlŻymana plzez Zama\łialjącego po telminie sk1adania L]fer.l zostanie niezw1ocznie
,,uróccra \\J\U lo''c. |.cz olr'i.ral ia

:l. w}'kona\ł'ca może \łprowadZić zmiłn\', poplawlii. nol1yfikacje i uzupcłnienia Clo Złożonej
olerty pod !łarlLnldem. zc Za01a\łiajap)' otl.Z}na pisemnc 7a1\\'iadornienie o \."p].owadzcni;
znian plzed telminem skła.]ania o1'elt. Po$iadonrienie o wplor'vadzcniu Znlian nusi bvć
złożonc wed}ug takich saln},ch 7asad. iak składna ofcńŻ1 lj' rv ko]relcic odpo\łicdlio
oznakowanej napisen .. Z1VIIANA''' Kopeltv oznaczone ..ZN4]^NA.. zos1aną otlł'ańe prZ!''
ot\Ą,icrd u ofćń'v Wykonarłcy. lrtór}' rłpro\ad/i1 7miany ipo sl\\,icr-C]Zeniu |opr.Lwnosci
proceduly dokony$'ania zmian. zostarrą dołącŻonc do oLńv.

5. WvJ<onawca nra pt'alvo plŻed upłY\\'eln tcrminL] s](lada|ia ofcl.t w}cofać się Z
postępol'ania poplzez złożenie pisennlego powiadonlje1ia. wedlug l)'oh sanych zasadjak
wprowatLzanie zmian i popr.a\\,ek z napisem na l(operc jc .. WyCOl.^Nlts,.. Kopen,v
oznako\ra]]e \ł tetl sposób będą ot\Ąiclane w pienĄ'szei kolejności po potwierdzenill
poprawności |ostępowauia WJ'konawc! olaz Zgodności Ż da|)D1i lamieszcZon]nli 1lc
kopercie rwco1bnej ofefi'v. Kopelty Z oliltanlirł;.rcof'an'vni nie będa otu,ielane.

XIII. MIEJscE oRĄZ TERNIIN oTw'ĄRClA oFF.RT:

l. (Jt\arcie o{i]It nast{ti l.v sicdzibie Zama*iajapego pr.z1' uJ' Raclonlskiei 7. w GoŹL]zię.
\\ n"LJ u rr lrr5 u On u UO,,,O.tnlU r. o grxl/inic l0:0U.

2' Bezpośrednio przcd otrłarcienl otcrt Zanlar'r,iający poda k\\'oLę. jakil Zalnicr.za przeznacz'vć
na sfi nansowanie zamówienia'

3. Podczas otrł'arcia ole Zama\\,iaiąc.t_ poda na7\\,y ( llrm}') . ŻlL]rcs\, 1\'!ko]lau,cow.
infomacje Cl()t}'czące cenv, ter.mjnu $}konania zanrilwietia, oklcsu g\\'arancji i warLlnków
pla'nU.ji ,J\Ą' nrclr rł 'lbn,c l'

.l. Ot\łarcie otćrtjeStiawne. w!konalvc) raocą uczestniczyć \Ą sesji otwarcia ofert.
W pr'z1padl<u rieobecności u}Lonawc-Y pl.Z-v o1wicraniLL olin' zamarriajacy ptzcśJc
wvkonarł'cv in1bmlac'ę z ot\ł.alcia 0L na pisernn1' wniosek wl'konarł'cv '

X]Y. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

l. Wykonarł'ca poda.jednącctlę brLrtto \Ą,lornie rycZahU ( t1e|iniciu r),czd]tu zgcldnie
z tfeścią (1rl. 632 kłdeksu cylt,ilnego7. za I.eaJizację plzcclniotu Zanió\\ienia . wype}niając
odporł'iednia cZęść w Fomularzu ol'er.t'v" obliczajap rł,artclść zamór.vienia rv opuciu
o informacje i zakres lobi)t za\laltv \ł'Szczegółorłyrn opisie plzedmiotu zanó\\,ienia tj' :

dokume.tacji plojektowej stanowiącej 7a'ląc7l k ii].5 do SI\\l.
stano\\'iacy Zalącznik nr 6 do S]WZ.

sp€cyfikacji technicznej wrkonania i odbioru robót slallo$ iącej /alącŻ|i]( ]rl 7 do SIWZ'
2. W1łonar'vca urvzglęaLniając \Ą,5z)'stkie u,\!nogi. o kt(il!'ch morła r'v niniejszej Specy1ikacji

Istotnych warunkó\\' Zanrórvicl'iia. porr'inicn \ł cenie bnt1to ( Itc7ałLo\rej) uiąć Zapłalę
Ża plzędn]iot Zama)\łienia oIM WsZelkie koszty rriezbędne d1a prawicJłorr'ego i pełnego
w1'konaria przedmiotu zamó$ienia ora u\.vzględnić jn]re opłaty j podaLki' a także
e\ł'entualne Upustv i labat'\ zastosowane plzez wykonarvce'

przedmi:rrzc robót



3. Cena pozostaje niezrnierura plzez o1ues obowiązyrł'ania rulo,"ł']. nie pod]ega
rralor.zr,.ji prl.,/^1, c. .a /JL /1 r.$icr a.

,l. Cena ofert'v n'tusi b-vć podana w po1skich Złot)ch. cvtio\'\() i slorłł.ie z doI<ladtrllscill
Jo Jr,o.lr I iLj'r Po P-'<cir.'.

5' C]ałkowita cena brutto ( ryczałto.'\'a) .jest ceną ostatecZna ofefi! i nlusi grvł.anlrlwać
pcłae \ł),konŻrnie Zakrcsu rzcc7olleqo objęlcgo p1'7c(h1 otcm '.at]ó\vicnia .

xY. ol'ls KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAl{AwI.ĄJ^cY B},DZrE slĘ
KIERoWAŁ PRZY wYBoRZE oI ERTY' wRĄZ Z PoDANIENt Z..\NCZAENtA
TYCtt KRYTERIÓ\Y I sPosoBtl ()CENY oFER'l':

1. Pr'zy wybor'ze najkorzystnieiszcj ofert,v Zarnawiiii.lc} bedzie się ltierowa} kr.ytel'iulrr
c.nv brutlo ZŻr reir]izację przedniotu zarnór!,ienii] oblic7onej przez Wykcllarvcę zgodnic
z oborłiązqjac1ni plzepisami pr'alva ipodat'tej u, .. For'mulatztr oLńowyl .. ( za}' nr ] )

2. Za najkorz1'stnicjszą 70sunje uznaLna olcl1a 7 najniŻsza ccna (brull('. obcilrlu]i]c.|
rcalizac_ję całości zamó\ł'ienia '

xvI. UDZlELENIE ZAMÓwlENrA

1. Zamarłiaj ąc1' udzieli ZamóWienia \ł)'kona\lc\', kt(ilego ofena (lc1pou,iada r'vszystkinr
$;Tmaganjonr okeślon}]n w usla\ric Pzp olaz rv ninicjszcj specl'fikac]i i Zoslała occnioaa
jako naj](orz}'sfuiejsza \łl opalciu o podane u'oslosŻenirl o ZanlóWieniu i Spcc'\1ikacji
Tstotn}ch Wa]xnl(ów Zamó\ł,icn]a l(r]. leria w]'boru.

2. o odla]ceniu ot'ert(-y) ol'az lt1'bot'ze najkolz}slniejs7ej oler.ty. zrrnarviajacy zarł.iadomi
niez\Ą'locznic \łJkonawców. klóŁ),Z1oż]'1i olc y w przcdmiclLorv}ln pos1ępo\\3niu.
podając uzasadnienie faktyczne i pr'arvrre'

3. Niezrłłoczrrie po rrłborzc n aj korz} shiei slęi ofcdy Ż.[!a\\'iaj ącr' zarr iad on i rł1l< onaw córv.
któż} ZłoŹyli ()Lń}'w przedmioto\ł]m postęporł'aniu or.az zanieści inf'ornlacje.
o1(eślone \ł aft'92 ust.] !kt'] PZp ( Zll\viadollicnic rl rvyboI.zc l'lłjllorz}'sLniejs7cj ofct-Y)
na własnej stl'onie inlenetowei !!]t]]l]"g!]Z!].L! i 1Ą s1ł,ojej siedzibie na..Tablicy
ogloszcri'

5. Do $}kona\łcy. któIego of'elta zostanie u!-brana. zostatlje lrlsłana do.latko\'va inli)l.rr'iacja
o n ( 5.'- i .._ r"r'c zarrarcia. rr o\..

4. Zamarł,iającv zarvrze umo\ł'ę \ĄJ sp]'a\łie zanlórr'ienia pub]iczncgo \ł: te llinie nie klótsz'v1.n
niż 5 dni od dnia przekazirnia zarviadonicnia o \Ą'),borze ofcft'_v fakseni .

5. Zamawiając]' moŹe za\łllzeć unol\'ę \^/ spla\łie Zamówienia publiczllego pr.zecl rrpłvrł,em
5- dniorvego terminLr. jezeli rr, postqp,lrvariu Zostanic ZłoŻo]]Żl l\]l(o icdna ottrra '

\Vll. l\toRM \CJt o toR\4 \ L\( ls( l \('ll' JAhIt Po\\lNN\ 1()\T\Ć
DOPEł,NIoNL Po wYBORZE OFERTY w cILt ZAwARc1A UNIowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG():

W przypadkrr rrdziclcnja zamólłicnia konsolcjLrm (t7n. w),konarr,cy okrcślorremu \\'an.]3
Ust.1 Llsta\Ę'PZp) Zana\ł,ia'jąc}' plŻed podpisanien umorł'y'zaŻada ZlL]żenia unl(]wY
regulująccj współpracę t]ch \ł,)'koijil\!có\\'

XvI[' WYi{AGANIA D()TI'CZAcE ZABEZPlECZEi,II^ NALEŻYTEGo
wYKONANIAUMOWYT

1' w'vkonawca. któlcgo ofefia ZosLanje w\'brana Zo bo\ iąZan'\' .jc5L przcd podpisiurlcm
u1]]ou''a \łnieść Zabezpieczenie należvtego ]ł.}konania umo\.'y w w,vsoLości 5 % cen1''
ca}korvitej podancj w ofclcic \łJ i
a. pieniadzu;
b. poręczeniach barrkowych ]Llb ]]olęc7cniach spó1clzi".1czej liasl'oszczędltośelorro

kled) towej Z tym że Zobo$'iązanie kasv jest Zawsze Zobowiązaniem pieniezn)llr;



c' gwarancjac]l banło\ł'ych:
d. gwarancjach ubczpicczcniowych:
e' poręczel ach udzielanych plzez podniotv, o kk'rrych mo\\'a u' an'6b ust'5 pkt 2

usta$'y 7 dnia 9 ljstopada 2000 r'' o utrłolzeniu Polskicj r\ger'rcji Rozwoju
Puedsiębiorczości :

2. Za zgodą ZŻrmawiającego zabczpicczerie moŹc bYć \\noszonc ló\\'ti!Ż:
a) \ł wekslac]1z poleczeniern wcks]owvnr balku lub spółdzielczej kasl oszczędnościowo

l(re d,vtowci I

b) przez ustanorł,ienie Zasta\łu na papierach rva ości()\Ą'\'ch emil()rłanych plzez Skar.b
Państ\ł'a lub iednostkę samolzadu teD,tolialnego:

c) przez ustano\.vięnic 7astal\! ]'c.jesllowego na zasadach oklcślo!!ch w pr.zcpisach
n 7a.I:]'. iś rś:śr||'''''|' : |'cjc ''r,/ś,/_'l l\'''\Ą'

3. Zabczpieczenie naleŹylego \.\.\konan]a ulno\r} Zoslallic 7\ł'Lócone \\ lclnllnic'
- 30 dnj od dlia ostatecznego odhiolll robót 70 %
- 15 d.j po upł'vwie ol<resl] g\1arancii 30 9/o'

xlx. Is'IoTNIi l)LA sTRoN PoSTANowlLNI.Ą. KTÓRE Zos1.^t,Y
wPRowADZoNE Do TREŚcl ZAWIERĄNEJ U\Io\ł'\ \! SPRAWIE
Z \ llÓ\vlt\ l \ Pt t| L l( Z\l:('o. \\ ZÓl{ [ \lo\\ \ ,

' ] ' Isbtne postano\'vienia umo\\v ok|eś|one zostałv W Zalączottym wzorzc Luttoul
( zał' nr' 4 cto SIWI) .

2' Za1nawiając'Y. nie przeu,iduje istotn)ch ZDian heści unlo\\"! '

)Lx. PoUCZENIE o ŚRoDKĄcH oCHRoNY PRAWNE.I PRZYsŁU(;UJACYCH
WYKONAWCY W T'OKU POSTI'POWANIA
o UDZlELENIE ZAMÓWrENIA i
w}łona\ł'com. a także innvm osobom. jeŻeli ic1r inLeI'es 1ltarłly r.'' uZJ,skaniu Zamówienia
doznal llń tloże doŻnać Uszcze]bku \ł l\ryniku lraruszcnia przez zanlarviającegrl przepisół'
ustalĘ, Plawo Żamóu,ień pubIicznych. na pods|awie alt' 180 Llst'2 Lrsta\Ą,v Z dnia 29 srycznia
2004t'' Plarr'o zamórł'icli publiczn)'clr ( t' i' I)l. L]' 7 ]0l0 r' nr l ]j. poz 759 Że 1In')
pr'zysługqje odrvołanie w\'łączie \łobec cZvnnościi
1) w'vkluczcnia odrvołu,jąccgo Z poslępowania o udzic]cllie zarlórł,icnla:
2) odrzuoenia oferly r)clwoluiapego.

XXI. Zamawiając"v nic będzic udzielal zaliczek na poczct rlykonania zam(i$,ienia ralL
]5Ia ustawJJ z tlhin 29 sąc1,hilr 2001 r. Pftllło 1'amóbień publicznyh.)

XXII. opis części zamówicnia, jeżcli Zamał,iającv dopuszcza składanie ofert
częściot1'ch :

Zamawiający nie podzie]ił zalna)wienia na cześci rł,zrviaz]<u z czvl]l nie dopuszcza składania
ofcfi cZęściow)'ch

xXlll .lnformacja o pfzewidyrvany.h zamórrieniaĆh uzupełnia.iąc)'ch, o których morla
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 13.ł ust.6 pkt 3 i :l usta\r} p.z.p. jeżeli Zanrałł'iai4cł'
przerr iduje ud/ielenie lakich 7imń\ icń

Zamawiając'v nie przervidqje nozl1rł'ości udzielenia zan'iórł,ień uzLlpelniając'vch

xxIv. opis sposobu przedstawienia olcrt watianblvych oIłŻ minimalnc warunki,
jakim muszą odpowiadać ofert'v lyafiantoł€' 'ieże|i Zamawiając-Y dopuszcza ich
skladanic :

Zanawiaiący nie dopuszcza sklac]ania ottrt \ł,alianto$]ch '



XXV. Adres poczly elektroniczncj lub strony intcrncto\\,€'i Zamawiającego, jcżcli
Zamawiający dopuszcza porozumierranie się drogą elel(tronicznąi

Zamalviający l'tie tlopllszcŻa porozLllnic\ł'allja sję dr.Jgą elcktrolricZl}il'

XXVI. lnformacje dotyczące w.lut obcych, w iakith mogą być prowadzone rozlicŻenia
międz}' Zamarviającym a Wvkonarvcą:

Ro7.1jcletie międZy Zamarviając1'll a Wy1<onarłcą będq plolracl./one \!vtącznic rr' z1ot}'ch
polskich.

XXVII. Informacja na toma{ aukcji elektronicznej :

Zamat'iając"v lie prze\ł'iduje plzeplowadzenia arrkcji elektlonicznei na podstir*ie irń' 9l b
ust'1 usta\łJ p.7'p.

xxvll. Informacja o wysokości zwrotu |{osztórv udzialu \i postęporv'niu! ieżeli
Zamał'iaiący przewidujc ich zwfot :

Zanrawiający nie przewidLlje Z\vroLLl l(os7tót ttdziału w ptlstępotłanirr'

XXV I. żądanie rvskazania przez w} konawcó$, $' ofercie części Zamówienial ktÓrych
lyykonanie powicrzy podnTkona]l com:

Zaman'jający Żąda \\'slaŻal]iir przez W1korrarr'cę" rr ollrcie części 7a]rr(j\łienia. klóre
Wvkonawca porł'ierz'v Podlł1'konarvconl. Bra| inf'ormacji w tqj spI'arł'ic berlzie oznirczał.
iż Wykoriawca nic zalnicr7a po\\,icr7vć Żłdnej części zamórvienia podrł1'konau'coltl.

XXIX. określenie części zamórr.ieniaj któr.ł nie może bvć powietrona podtvykonałcom;

Zamarł'iający nie oheślił. któr'a część zamilwienia nie trroże b\ć po\ł'ielzona
Iodlrwkonarłcon'

XXX. Dodatkorve postanowienir:

7"lłl:]\ł l_ uc} nie olle\Ą dllie '_,^o :i:l l''llorłr l'' lnorre

Załącznikami do SIWZ są :

l. Załapzrik nr i - Fonnularz ol'elly.
2. Zalączttikrt 2 - Oświadczenie, Zgodrrie z ań'22 ust'1 i 2 UsLawy'
3. Załapzrrik nr 3 - oślviadczerrie. zgorlnie l ar1.24 l$ta\}.
4' Załapznik nr'4 - Prcjekt uIllolv1'.
5' Załapznik nr 5 _ Proiekl\\'kona\lc7-v
6. Zalapznik nr'6 - Plzednial lobtit
'l. Załączl1iklt 1 - spec}likŻrcja lechniczna rł,ykonania i o.]biolLl lobót -

Gózd, d]l'ia 24 sierynid 2010 r'
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