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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zp. 271tZl3tzEASl12

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

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

ustawy z dniaŻ9 styczniaŻD} r. _ Prawo zamówień publicznych
na:

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia:

\r 1. Ustawa z dnia29 stycznia2OO4 r.Prawo zamowienpublicznych (t. j. Dz.IJ. z2OlO r.
Nr 1l3, poz.759 zpoźn. zmian.).

2.kozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŻę Żądać Zamawtający od Wykonawcy ora form, w jakich te
dokumenty mogąbyÓ składane (Dz. U. zŻ009r.Nt ŻŻ6, poz. l8l7).

3. Rozporządzente Prezesa Rady Ministrów zdtia 16 grudnia 20II r. w sprawie średniego

- krrfśtt #otego w stosunku do euro' stanowiącego podstawęptzeliczania wartoŚci zamówień
publicznych (Dz. łJ . z 2OT1r. Nr 282, poz. 1 650).

4. RozporządzeniePręzęsa Rady Ministrów zdnta 16 grudnia 201I r. w sprawie kwot
] : wańości zamówień oraz konkursów, od których jestuza|eŻniony obowiązek przekazywania

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z20llr. Nr 282, poz.1649).
5. Ustawa z dnia 23 kwietni a 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 1 6, poz. 93

zpoŹn. zmian.).
6. Ustawa zdnta 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U.22003 r.

Nr 153, poz. 1503 zpÓżn. zmtarl).
7. Ustawa z dnta 7 ltpca 1994 r. Prawo budowlane ( t j. Dz. Il . z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

Zpóżn' zmian.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :

Biuletyn ZamowienPublicznych N..4l.h6 %1.2. '.Q?Ą?z dniał. j,.Q|r,.Ę 9!.ą..r.

Strona internetowa Zarrtawiającego _www.bin.gozd.pl dnia ł5.,0!ł'.?.9L2.. r.

T'ablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie ZastawiĄącego

aniu ?3.,. 9.L:..?9.Ą'?. r.



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa :

NIP :

Adręs:
Strona internetowa:
Numer telęfonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania :

2.6 - 634 Gózd

od wtorku do czwańku,
w piątek

II. TRYB IJDZTELFNIA ZAMOWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczoneTo, na podstawie ustawy z dnia2i stycznia2OO4 r. Prawo zamowien
publicznych ( Dz. U. z2010 r. Nr II3,poz.759,ze zmianami),zwanej dalej ,,ustawąp.z.p''
lub ,,Pzp'' o wartości szacunkowej poniżej progów okreŚlonych w przepi.uór' *younych na
podstawie ar1.11 ust.8 ustawy p.z.p. .

Podstawa prawna wyboru trybu udzielęnia zamowienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art.
39 - 46 ustawy p.z.p..

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l.Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnasĘcznej ( Hali sportowej) przy

Publicznei Szkole Podstawowej w miejscowości Kuczki Kolonia zgodnie
z dokumentacjąprojektową' obecnie na działcę znajduje się istniejący budynek szkolny,
boisko do piłki noŻnej oraz boisko wielofunkcyjne.
Charakterystyc'ne parametry tect'niczne: pr'ed*iotu'amówię''ia

Gmina Gózd
reprezentowaną przez :

Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-91-313
ul. Radomska 7,
wrł'w.bip.gozd.pl
(48) 32023 s7
(48) 32023 s7
w poniedziałek

Łącznik:
29,58 m 2

23.54 m)

100,6 rn 3

w godzinachT .30 - 16.00
w godzinachT .30 - 15.30
w godzinachT .30 - 15.00

Hala:
- powierzchnia zabudowy : '743,29 m2
- powierzchnia uzytkowa : 867,05 rn 

2

- powierzchnia całkowita : l 003,19 m2
- kubatura : 7 402,464 m3
- powierzchlia sali : 52 1,08 m 2

- podpiwniczenie : brak
- Widownia na l3l osÓb

2.Roboty, o których mowa w pkt.l, na|eŻy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacj ą techniczną wykonania i odbioru robót.

3.Zakres prac obejmuje:
- wykonanie Sali girnnastycznej (hali spońowej);
- wykonaniełącznlka
- wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej boisk;
- wykonanie ciągów komunikacyjnych;
- wykonanie przyłączy : elektrycznego, wodociągowego ikanalizacji sanitarnej.

4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik
nr 13 do SIWZ. przedmiar robót stanowiący załącznrknr l2do SIWZ' specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączn1k nr 11 clo SIWZ.

S.Mieisce realizacii zamówienia: Kuczki Kolonia 75 ,26 - 634 Gozd
6.Nanvy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku

Zunowten Publicznych ( CPV) :

45212222-8 Roboty budowlane związanez satami gimnastycznymi
45100000_8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Robotyinstalacyjneelektryczne
45321000-3 lzolacja cieplna



45331100-7 lnstalowaniecentralnegoogrzewania
45331110_0 lnstaIowanie kotłów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45350000-5 lnstalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

7.Zil'ączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności
przedmiaru z projektem budowlanym zakres prac naleŻy przyjąÓ w oparciu o projekt
budowlany.

8.Wszystkie proponowane materiały musza spełniać warunki Polskich Norm, posiadaó
Aprobaty Tęchniczne ITB albo deklaracje zgodnoŚci.

9.Wykonawca wykona przedmiot zamówieniazmatertałów własnych, które powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.IO ustawy z dnia7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity zŻ010 r.Dz. U. Nr 243,poz.1623 zpóźn. zmian.).

10.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznaĆ się
z oczękiwartiami i wymogami ZamawtĄącego oraz uzyskać wszystkie niezbędne
informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wystąić w trakcie realizacji zamówienia.

Ll'Zamawiający dopuszcza mozliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem
składania ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac
nie objęĘch niniejszą dokumentacją a koniecznych do wykonania ze względu
na sztukę budowlaną oraz do poniesienia dla prawidłowego zrealizowania
przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

l2.Prace muszą być wykonywane' tak aby teren prac był zawsze zabezpteczony przed
wejŚciem osób trzecich.

l3.Powierzone roboty musząbyó wykonywane rzetelnie i terminowo, zgodnie z ofęrta
złoŻonądoprzetarguizasadarnisztukibudowlanej.

l4.Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoŻ- i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialnośó wobec Zarrtawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie
r ealizacji zamówi eni a.

l5.Wykonawcaudzie|i Zama'wtającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty objęte
przedmiotem zamówienia na okres trzech ( 3 ) latl'icząc od daty odbioru końcowego.

16.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, specyfikacji techntcznej
wykonania i odbioru robót , opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku
towarowego, patentu lub pochodzet7ia, ZamawiĄący dopuszcza składanie ofert
równowaznychz zastosowaniem innych materiałów ( wyrobów) niz podane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pod
warunkiem, Że zaproponowane materiały ( wyroby) będąposiadały parametry techniczne
nie gorsze niżte, które przedstawiono w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

17 .Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.z.p.Wykonawca, który powołuje się na rozwiryanie
równowazne, jest zobowiązany wykazac, ze oferowane przez niego materiały ( wyroby)
spełniaj ą wymagania określone przęZ Zamawiającego.

18.W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne tych materiałów ( wyrobów), aby Zamawiający mógł sprawdzić
czy odpowiadaj ą one wymaganiom postawionym w dokumentacj i proj ektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zaofqowane materiały ( wyroby) równowazne musząodpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów opisanych w punkcie 9 SIWZ.

l9.Wykonawcazobowięany jest do złoŻeniawrazz ofertą, opracowanąna podstawie
dokumentacji projektowej - stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ , przedmiaru robót

- stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru



robót - stanowiącej załącznlk nr 11 do SIWZ - oraz wizji lokalnej miejsca, w którym będą
prowadzone roboty budowlane, kosztorysu uproszczonego oraz dane wyjŚciowe
do kosztorysowani obmiar robót.Kosztorys opracowany pul,ez Wykonawcę będzie
miał charakter pomocniczy i nie będzie podlegał weryfikacj i. Zalęca się jednak, aby
okreŚlone zostały ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze
robót.

20. Wykonawca zobowiązany jest do złoŻęniawTaz z ofortą ' oplacowanego na podstawie
dokumentacji projektowej - stanowiącej załączniknr 13 do SIWZ , przedmiaru robót
- stanowiącego załącznik nr 12do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót - stanowiącej załącznlk nr 11 do SIWZ Harmonogramu rzeczowo - terminowo
_ finansowego (wg wzorunazał. nr 9 do SIWZ oryginał);

2 l.Wymag ania prze dmiotowe :

a) Dane wyjściowe do kosztorysowania ( wg wzoru nazał. nr 10 do SIWZ oryginał);
a) Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną( zgoclnie z zasadami poclanymi w Środowiskowych

metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych , wydanymi w grudnilt 200l roku przez Stowarzyszenie
Kos zt ory s ant ów B u dow l any c h i Zrz es z eni e B iur Kos zt ory s ow ani a Bu dow l anego).

b) Harmonogram rzeczowo _ terminowo - finansowy sporządzony zgodnie
zzałączonym projektem budowlanym ,przedmiarem robót, specyfikacjątechniczną
wykonania i odbioru robót - zał. nr 13,I2,I1 do SIWZ (wg wzoru nazaŁ. nr 9 do SIWZ
oryginał);

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

l.Termin wykonania zamówięnia od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2014 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPoWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKoW:

l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l pkt. 1-4 ustawy Pzp z

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

l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony , jezeli Wykonawca wykaze, iŻ w olcresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu slcładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest lcrótszy- w tym okresie, zgodnie z ząsadami sztuki budowlanej
wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlune o wartości

\/- brutto po min. 2 mln. zł każda polegające na budowie obiektów kubaturowych.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia .

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania
zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamóu,ienia tj. dysponują lub
będądysponować co najmniej 1 osobą posiadającąwymagane Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyj nych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i e I e ktr o ener g e ty c zny ch
- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za
spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną.osobę posiadającąwszystkie
wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych
uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi
w spe cyfikacj i upr awni eniami ;



ZłoŻenie oświadczenia,że osoby które będą uczestnicryć w wykonywaniu
Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

l. .Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej rrykonanie
zamówienia tj. sąubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ząlrresie działalności
nłiązanej z przedmiotem zamówienia na lołotę co najmniej 1 000 000 zł
( słownie:jeden milion złoĘch).

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.1. - 1.4. winięn spełniać co najmniej jeden ztych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniaó każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamowięnia, jest zobowiryany udowodnić, zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowtązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z ntch przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofęrt w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty wg. metody ,, spełnia/nie spełnia''. oznaczato, Że wystarczającym powodem do
wykluczenia wykonawcy może byó brak w ofercie wymaganych oŚwiadczęńlub l
i dokumentów lub ich nie uzupełnienie' we wskazanym przęzZamawiającego terminie,

w Ębie art.26 ust. 3 ustawy z dniaŻ9 stycznta2004r. - Prawo zamowien publicznych .

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

vI. WYKAZ oŚwIADczEŃ LUB DoKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓw uozrAŁU w PoSTĘPoWANIU:

A. W celu potwierdzenta spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŻy
załączyc:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.l ustawy pzp wg wzolu nazal. nr 2 do SIWZ (oryginał);

Z.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczetia, wykonanych w okręsie ostatnich pięciu |atprzed upĘwem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ W tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oruzzałączeniem dokumentu
potwierdzającego' ze roboty zostaŁy wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone wg wzoru nazał. nr 5 do SIWZ.

3.Wykaz osób' które będąuczestniczyÓ w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kięrowania robotami
budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zarnówienia, a takŻe zal<resu wykonywanych
przez nie czynności, otaz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg
wzoru naza\. nr 6 do SIWZ.



4.oświadczenie, Że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeŻeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień
wg wzoru nazał. nr 7 do SIWZ.

S.opłacona polisa ubezpieczenia oC, aw przwadku jej braku inny dokument
potwierdzający'Że Wykonawcajest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej niż1 mln. zł ( słownie:jeden milion złotych).

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielęnie
Zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych
wykonawców.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodnió zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania znich przy wykon}rvaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy naleŻy
złoŻyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodność zoryginałemptzezwykonawcę lub osobę upoważnionązzachowaniem sposobu
reprezentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków' o których mowa w art. 24 ust.I ustawy Pzp, wg wzoru na zal. nr 3 do sIwZ
(oryginał);

2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust.l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób ftzycznych oŚwiadczęnie w zakresię art.24 ust.1 pkt 2
ustawy wg wzonr nazał. nr 4 do SIWZ (oryginał);

3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzĄące, Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał ptzewidziane
plawem zwolnienie' odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.

4.Aktualne zaświadczęnie właściwego oddziałuZal<ładuUbezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacantem składek na ubezpieczęnie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Że
uzyskał przewldziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione
nię wcześniĄ niŻ 3 miesiące przed upływem tęrminu składania ofert.

JeŻęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt' 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zarnieszkania,
potwierdzające odpowiednio' ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenię społeczne

i zdrowotne albo żeuzyskałprzewtdziane prawem zwolnięnie, odroczenie lub rozłożenie
naruty zaległychpłatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji właściwego
organu.



Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
ptzedupływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być
wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

IęŻeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamięszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumęntemzawterującym oświadczenię złoŻoneprzed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zarieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zanteszkania _ wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów'

W przypadku oferty składanej przez wykonawcow ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdza1ące, ze wykonawca nie podlega

wykluczeniu składa kaŻdy z wykonawców oddzielnie'

vII. INFORMACJE o sPoSoBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKoNAWCAMI oRAZ PRZF,KALYWANIU oŚwrłuczEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE oSÓB UPRAWNIONYCH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczetia, wnioski, zawiadomięniaoraz

informacje zamawiĄący i wykonawcy przekazująfaksem, z zastrzeŻeniem pkt.3.

3. Forma pisemna zasttzeŻonajest dla zfożenia oferty wrazzzałącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziafu w postępowaniu,

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówięnia wymagań okre ś lonych przez Zamawiaj ące go oraz pełnomocnictwa.

4. J eŻelt zamawiający lub wykonawca przekazĄe oświadczenia, wnio ski, zawiadomienia
oraz informacje faksem,kaŻda ze stron naŻądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafakt
ich otrzymania.

5. Domniemywa się' iz pismo wysłane przezzamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający Zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba Źe wykonawcawęZwany przezzatnawiającego do potwierdzenia
otrzymania oŚwiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał.

6. Zarnawiający nie udzięlażadnychustnych i telefonicznych informacji, wyjaŚnień
czy odpowiedzinakierowane przezWykonawcow zapyiania, w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej .

7. Korespondencję związanązntniejszym postępowaniem, naIeŻy kierowaó na adres :

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

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

- Tel. 48 320-Ż3-57, godz.7 .30 - 15.00

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA wYJłŚNmŃ TRESCI SIWZ:
1. WykonawcamoŻe zwroctc się do zamawiającego z pisemnąprośbą- wnioskiem

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zarnawiający odpowie niezwłocznie , nie późniejjednak niż
2 dniprzedupływem terminu składania ofert, na piśmie nazadanę pytanie, przesyłając

treść pytania i odpowiedziwszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej wrłrv'bip.gozd.pl - pod warunkiem, Że wniosek

o wyjaŚnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego flie pózniej niz do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .



2. Jeśli wniosęk o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych już wyjaśnien, Zamawiający może
udzieli ć wyj aśnień lub po zo stawić wnio sek bez r ozp oznanta.

3. W przypadku rozbiezności pomiędzy treŚciąniniejszej SIWZ a treŚciąudzielonych
odp owiedzi, j ako obo wi ązuj ąc ą naleŻy pr zyj ąć, tre śó pi sma zawier aj ące go pó źni ej sze
o świadczen ie Zamaw iaj ące go

4. Zamawiając y ni e przewi duj e zw ołania zębr ania ws zystki ch wykonawc ó w w celu
wyjaśnienia treŚci sIwZ.

5. JeŻeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy cZaS na wprowadzenie zm:ran w ofertach, zamawiający
ptzedłuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców 

' 
którym przekazano

SIWZ oraz umieści takąinformację na własnej stronie internetowej www.bip'gozd.pl .

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 55 000roo zł

( słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy zł. 00/100 )
Wykonawcazobowtązany jest zabezpieczyc ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.

2. Wadium na|eĘ wnieść najpóźniej do dnia 14 maja 2012 r. do godziny 10: 00 .

3. Wadium moŻe być wniesione :

a) w pieniądzv (przelew na rachunek bankowy);
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa w ań. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z2007 r. Nr 42, poz.275 zpóźn. zamian.).

4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno
zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaĘ całości sumy

wadium na pierwsze oŚwiadczenieZamawiającego. Zamawiający zaznaczarże z treści
poręczenia/gwarancji ma wynikać obowiązek zapłaty na samo oświadczenie
Zamawiającego, że wadium jest wymagalne. Jakiekolwiek zapisy, z których
interpretować można obowiązek udowodnieniao cry nawet uprawdopodobnienia
okolicznoŚci objętych oświadczeniem Zamawiającego (rwłaszcza sformułowania
,, jeśli suma jest wymagalna'' lub równoważna) spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Zamawiający sugeruje zamieszczenie w gwarancjach/ poręczeniach
punktu, w którym wyraźnie stwierdza sięo że,, oświadczenie Zamawiającego nie
podlega ocenie pod względem jego prawdziwościprzez gwarantalporęczyciela''.
Zamawiający nie wyrażazgody na pośrednictwo osób trzecich. Wszelkie zapisy
w treści gwarancji/ poręczenia ograniczające Zamawiającemu możliwość otrrymania
lrwoty zabezpieczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na
podstawie art.24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę naleŻy wpłacić przelewem
na konto ZamavńĄącego: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździę
nr rachunku bankowego Pekao S.A. II O/Radom nr konta 86 1240 3259 1111 0010 1457
866Ż. Kserokopię dowodu wpłaty należy doŁączyć, do oferty.
Uwaga !!! O uznaniu przez Zamawiającego' że wadium w pieniądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.

6. Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie
określonym w pkt.2

1.Pozosrałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt. 3 naleŻy w formie oryginału
załączyć do oferty . Beneficjentem wskazanymw gwarancji/poręczeniu musi być
Gmina Gózd, ul. Radomska 7n 26 _ 634 Gózd.



8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznanaza odtzuconą.

9.Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwyjątkiem Wykonawcy'
którego oferta zostaławybranajako najkorzystniejsza zzastrzeŻęniem pkt. 16.

l0.Wykonawcy' którego oferta zostaŁawybrana jako najkorzystniejsza' ZamawiĄący zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zńezpieczenianaIeżylego wykonania umowy, jeŻelijego wniesieniaŻądano.

ll.Załnawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę ptzed upływem terminu składania ofert.

l2.ZamawiĄący zaŻąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeŻelrt w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określ onym pr zez Zamawiaj ąc e go.

'l'3.Zamawiający zattzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŻe|i wykonawca' którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenianależrytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
Ieżący ch po stronie Wykonawcy.

14. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi
Z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego orazkoszty prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszązawieraó w swojej treści
zobowiryanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium naŻądanie
zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 ustawy.

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wtaz Z odsetkami. jeżeli Wykonawca w odpowtędzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3' nie złoŻył dokumentów lub oświadczeń
o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, Że wynika to
zprzyczyn nielezących po jego stronie .

17. w przypadku, gdy wykonawca załączy do oferĘ oryginał'dokumentu wadialnego,
dokument ten powinien być zzłączony w sposób ponvalający na jego zrłrot bez
dekompletowania oferĘ _ oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą.
W prrypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału nie
będzie możliwy.

x. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią zvńązany przęz 30 dni . Bieg terminu

związaniaofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiąącego może przedłuŻyć termin

związania ofertą ztym Że zamawliający moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem tęrminu związanta ofertązwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy niŻ 60 dni.
odmowa v,rytazeniazgody, o której mowa w pkt.2 , nie powoduje utraty wadium.
Zgoda Wykonawcy naprzedŁuŻenie okresu związania ofertąjest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłuzeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
moŻliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedłuŻony okres związania ofertą.
J ęŻęli przedłuŻenię terminu związania ofertą dokonywane j e st po wyborze
najkorzystniejszej oferty , obowiąek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŻenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza.

3.
4.



XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
l'. oferta musi byó sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. ofertawraz z załączrukami musi byÓ cz7te|na.
3. oferta wraz Z załącznikarrti musi byó podpisanaprzez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, jeŻeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonychptzez wykonawcę.

4. JęŻe|i osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa' to
pełnomocnictwo to musi w swej treŚci jednoznacznię wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostaÓ dołączone do oferty i musi być, złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczon€1 za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna byÓ poświad czona notarialnie).

5. oferta wrazzzałącznikami musi byó sporządzonaw języku polskim.KaŻdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym językuniż język polski winien być złoŻony
wraz z tłumaczęniemna język polski, poświadczonymprzez Wykonawcę. W razie
wątpliwośc i uznaje się' iż wersj a polskoj ęzy czna jest wersj ą wiążącą .

ó. Dokumenty składające się na ofertę mogąbyć złoŻone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnośÓ z oryginałemprzez Wykonawcę.

7 . Zaleca się, by kuzda zawierająca j akąkolwiek treśó strona oferty była podpisana lub
parafowana przęZ wykonawcę.KaŻdapoprawka w tręści oferty, aw szczęgólności kaŻdę
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parufowane przez Wykonawcę.

8.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9. Zaleca się skorzystanie z wzoru formularza ofert w celu uniknięcia błędów przy
składaniu ofert. ( wzor zał. nt 1)

10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 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 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
koŃurencj i (Dz. U . z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanta w celu zachowania
ich poufności:

ll.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowanięmi złoŻeniem oferty.
l2.ZłoŻenie więcej niż jednej oferty lub złoŻenie oferty zawierającej propozycje alternatyvne

spowoduj e odrzucenie wszystkich ofert ńożony ch przez wykonawcę.
l3.Wykonawca wskaŻe w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom.
14. Na ofertę składają się:

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

mowa w art.2Ż ust.1 ustawy Pzp,wgzałączonego wzoru (zał. nr 2 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. Ż4 ust.l ustawy Pzp
(zał. nt 3 do SIWZ).

d) Wykaz robot budowlanych w zakręsie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem
termirtu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do ldziaŁu w postępowaniu'
a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania orazzałączęniem dokumentu
potwierdzającego' ze roboty zostaŁy wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej



i prawidłowo ukończone (zał. nr 5 do SIWZ).
e) Wykaz osób' które będąuczestniczyć, w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoŚci

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, atakŻe zakresu
wykonywanychprzez nie czynności, oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi
osobami (zał. nr 6 do SIWZ).

f) oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia
posiadająwymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładająobowiązek posiadania takich
uprawnień (zał. nt 7 do SIWZ).

g) opłacona polisa ubezpieczenia oC, aw przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający,Że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalnościzwtązanej zprzedmiotęm zamówienia o wartości
nie mniejszej niŻl mln. zł ( słownie: jeden milion złotych).

h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu Wkazania braku podstaw do wykluczęnia 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 fizycznychoświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy (zał. rr 4 do SIWZ (oryginał) .

i) aktualne zaświadczęnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaswiadczenie, Że uzyskał
przewtdziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożęnie naraty za|egłych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie
wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

j) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium ( wymienione w rozdziale IX sIwz).
k)dokument okreŚlający zasady reprezentaĄi oruz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik _takŻe pełnomocnictwo
określające zakres rrmocowania podpisanę ptzez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.

1) kosztorys ofertowy sporządzony metodą Uptoszczoną.
ł) Harmonogramrzeczowo _ terminowo _ finansowy.
m) Dane wyjściowe do kosztorysowania.
n) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamięszkaniapozaterytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zarriast dokumentów, o których mowa w pkt. h, i' składa
dokument lub dokumenty zgodnie zzasadąwskazanąw pkt. VI ppkt B niniejszej
Specyfikacji.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. oferty musząbyć złoŻone w siedzibie Zamawiającego w Gożdzięprzy ul. Radomska 7

- pokój nr l02, w terminie do dnia 14 maja 2012 roku do godz. 09 : 50 .

2. ofertę na|eŻy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzęnia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone ruVwą
(firmą) i adresem Wykonawcy,zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 - 634 Gozd oraz opisane:

nazrva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe
ul. Radomska 7

26 _ 634 Gózd

,,Budowa sali gimnast yczrtei pruyPSP w Kuczkach Kolonii"
Nie otwieraćprzed dniem 14 maia20t2 r.. sodz. 10: 00



3.oferta otrzymanaprzezZamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawc y bez otwierania.

4. Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod warunklęm, ze Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmiatprzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi byó
złoŻone według takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMlANA'' zostanąotwarteprzy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzęniu poprawnoŚci
procedury dokonywan ia zmian, zo staną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowaniapoprzez złoŻęnte pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będąotwieranę w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofęrtarri wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

l'. otwarcie ofert nastąpi w siedzibte Zamavłiającego przy ul. Radomskiej 7,w Gożdzie,
w pokoju nr 105, w dniu 14 maja 2012 r. o godzinie 10: 00 .\- 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofertZamawiający poda kwotę, jaką zamierzaprzeznaczyc
na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofettZamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny 

' 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.
4. otwarcię ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyc w sesji otwarcia ofert.

} ' W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiającv prześle
''] - wykonawcy informację z otwarcia ofęrt na pisemny wniosek wykonawcy .

; ' XIV. OPIS SPOSOBU OBLTCZFNIA CENY:
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe

zarealizację całego przedmiotu zamówienia, podając w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku),

2. Cenę oferty na|eŻy podaÓ w formie wynagrodzeniaryczałtowego (art.632 Kodeksu
Cywilnego). Cena oferty musi zawieraó wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówięnia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,

\-, abezktórych nie moŻnawykonaó zamówienia. Wykonawcajest zobowiązany w cenie
oferty uwzględnić takŻe załatwtęntę wszelkich innych formalności dotyczących budowy
i kosztów ztymzwięanych. Podstawądo opracowania ceny ryczałtowej jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja tęchniczna wykonania i odbioru robót. Załączone
przedmiary robót służątylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są
podstawądo wyliczenia ceny. Zgodnie z istotąwynagrodzeniaryczałtowego przedmiar
robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzic Wykonawca na podstawie dokumentacji
projektowej lub pomiarow znatury. Wykonawca musi przewidzieÓ wszystkie okolicznoŚci,
które mogąwpłynąó na cenę zamówienia'W związku z powyżSzym' Zamawiający zaleca
sprawdzenie w tęrenie warunków wykonania zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy opracowany przęz Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy
i nie będzie podlegał węryfikacji. Zaleca się jednak, aby określone zostały ceny na
wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarue robót z uwzględnieniem
poniŻszych zasad:

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawięrać cenę jednostkową
b) cena jednostkowa kaŻdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie

robocizny, materiałów łącznte z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu
orazkoszty poŚrednie i zysk,



c) opracowanie kosztorysu ofertowego metoda uproszczona ( zgodnie z zasadami
podanymi w Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych,
wydanymi w grudniu 2001 roku ptzez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
t Zr zeszenie Biur Ko sztorysowania Budowlane go).

4. Harmonograrnrzeczowo _ terminowo - finansowy Wykonawcazobowiązany jest
opracować, korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Suma wartoŚci
podanych w harmonogramie musi być zgodna z cęnąofertową' JeŻeli Wykonawca
przewtdział w cenie ofertowej zakręs robót wynikających z własnej kalkulacji
robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacjąprzetargową
obowiąany jest równieŻlwzg|ędnić ten zakres w odpowiedniej pozycji harmonogramu.

5. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną która obejmuje wszelkie koszty
zvłiązane zrealizacjązamówienia i nie moze ulec podwyzszeniu ptzez okres
obowiązywania umowy.

6.IęŻeli złoŻona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawtającego zgodnie zprzepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty do|iczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowią7ek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

' xv. OPIS KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ\/ KIERowAŁ PRZY wYBORZE OFERTY' wRAZ Z PoDANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

l. Przy wyborzę najkorzystniejszej oferty Zamavłiający będzie się kierował kryterium:
Najniższa cena

2. Zanajkorzystniejszązostanie lzrLartaoferta znajniŻszącenąspośród ofert
ł ' niepodlegających odrzuceniu.

; . xvr. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

|.ZarrlawiĄący udzieli zamówienia wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawiePzp otazw niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejszaw oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryeria wyboru.

2. o odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zarnawiający zawiadomi
nięzwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli ferty w przedmiotowym postępowaniu, podając

\/ uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.Zamauńający zawiadomi również o Wykonawcach, któtzy zostali wykluczeni

z postępowania o udzielęnie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,

którzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
określone w art.92 ust.1 pkt.l'art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronię internetowej ( rvww.bip.gozd.pl w zakładce
Zanówienia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeń''

5. W przypadku unieważnienia procedury Zamawiającv powiadominiezlrłłocznie wszystkich
Uczestników postępowania wskazuj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana' zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarcia umowy .

7. Zmawiąący Zav{rzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niŻ 5 dni od dnia przekazaniaza'wtadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni _jeżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie).

8.Zamavłiający moŻe zavłrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5_ dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanię złoŻona tylko jedna oferta .



xvn.INFoRMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWTE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku udzielęniazarnówięnia konsorcjum (tzn. wykonawcy okręślonemuw art.23
ust.l ustawy Pzp) _ zamawiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłoŻenia umowy
reguluj ącej wspołpracę tych wykonawców .

2. o terminie zŁoŻenia dokumentów, o których mowa w pkt.l Zamawiający powiadomi
Wykonawcę odrębnym pismem.

4, JeŻeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganęgo zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy' zamawtający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofertbęz przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcabędzie zobowiązany do wniesieniazabezpieczenia
naleŻytego wykonania umowy .

XVI[. WYMAGANIA D OTY CZ ACE Z ABEZPIE C ZENIA NAL E ZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

\- 1. Wykonawca, którego oferta zostanię wybrana zobowięany jest przedpodpisaniem
umowy wnieść zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie w :

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

kredytowej z tym Że zobowiązanie kasy j est zawsze zobowiązaniem pieniężnym ;
c. gwarancjach bankowych;

: " d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
= e. poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
a ; ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości :

2 . Zamawiający nie wyr aŻa zgo dy na zabezpieczenię wno Szone w:
a) w wekslach z poręczenięm wekslowym banku lub spółdzie|czej kasy oszczędnościowo

- kredytowej ;

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoŚciovvych emitowanychprzez Skarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego;

\/ c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego nazasadach określonych w przepisach
o zastawie Ęestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenię należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót_70oń
- 15 dni po upływie okresu rękojmi _ 30 %.

UWAGA: Czas trwania okresu rękojmi jest tożsamy z okresem udzielonej
ptzez'Wykonawcę gwarancji j akości.

xlx.ISTOTNE DLA STRON POSTANoWIENIA, KToRE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PTJBLICZNEGO' WZOR UMOWY:

1. Istotne postanowienia umowy zawartę zostały w zil'ączonym projekcie umowy
(zał.nr 8 do SIWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzęnia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
w s1tuacji gdy dotyczą one:



a) konieczności przedłuzenia (zmiany) terminu umownego z powodu:
- wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzeniaprzed zavłarciem
umowy przez doŚwiadczonego Wykonawcę robót,

- warunków atmosferycznych, w szczególności klęsk żywiołowych uniemożliwiających
dojazd do obiektu, prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń
bądŹ odbiorów.

3. o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien
poinformować, Zarnawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy
lub stosownym protokole wpisem Kierownika budowy, potwierdzonymprzezlnspektora
Nadzo ru Inwe storski e go lub P rze dstawi ciela Zarnawi aj ąc e go.

4.Strony z powodów, jakie mogą wpływaó na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają
niedogodności związane z pogodą typowądla okresu wykonywania robót w miejscu
budowy.

5.W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt.l termin
wykonania umowy moŻe ulec odpowiędniemu przedŁużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób naleŻyty, nie dłuŻej jednak jak o okres
trwania tych okolicznoŚci. CięŻar udowodnięnia faktu w takim układzie spoczywa na
Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

6.Zmiany osobowę: zmiana osób' przy pomocy których wykonawcarealizuje przedmiot
umowy' na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami\-" i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, atakŻe
w SIWZ są dopuszczalne jedynie zauprzednią zgodą Zamawiającego.

xx. POUCZBNIE o ŚnooxłCH oCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w TOKU POSTĘPoWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

. - Wykonawcom' a takŻe innym osobom, jeŻeiti ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznai uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów

a ; ustawy Prawo zamówien publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia
2004t. Prawo zamowięipublicznych ( t. j. Dz. |J' z2010 r. nr l l 3, poz. 7 59 ze zm.)
przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynności :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał za|iczek na poczet wykonania zamówienia ( art.

\-- 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicanych)

XXII. INFORMACJA o DOPUSZCZENIU PR.ZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
SKŁADANIA oFERT cZĘŚcIowYCH
Zamavłiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

xxlil .ZAMOWIENIA UZUPEŁNIAJACE.
Zanawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamowiętluzupełniających.

XXry. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiającv nie dopuszczaskładania ofert wariantowych w rozumieniu art'2 pkt.7
ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi
być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

xxv. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zgmawiającegoo jeżeli
Zamaw iający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną :

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.



,:}

xxvl. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone roz|iczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającvm a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXV[. Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 9l b
ust.l ustawy p.z.p.

xxvIII. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich rłvrot :

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxIX. Żądaniewskazania przezWykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom :

Zarnauńający Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, które
Wykonawcapowierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zamierza powierzyć Żadnej części zamówienia podwykonawcom.

xxx. Określenie części zamówieniao która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zatnawiający nie określił, która częśc zamowienia nię może być powierzona
Podwykonawcom.

XXXI. Dodatkowe postanowienia:

1 .Zamaw iający ni e prze wi duj e zaw ar cia rrmowy ramo wej,
2.Zarnavłiaiący nie przewiduj e ustanowienia dynamic znego systemu zakupów,
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszaSIWZ majązastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówięit publicznych.

Załącznikami do SIWZ są :

1. Załącznlknr1 - Formularzoferty,
2' Załącznik nt 2 - oŚwiadczenie,zgodnie z art.Ż2 ust.1 ustawy,
3. Załącznlkrr3 - oświadczenle,zgodnie zart.24 ust. 1ustawy,
4. Załączniknr 4 - oŚwiadczenie osoby ftzycznĄprowadzącej dział'alność gospodarczą
5. Załączniknr 5 - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat,
6. Załączniknr 6 - Wykaz osób, które będąuczestniczyć' w wykonywaniu zamówienia,
7. Załączniknr 7 - oświadczenię wykonawczy
8. Załącznikw 8 - Projekt umowy'
9. Załączniknt9 - Harmonogramrzeczowo - terminowo _ finansowy
L0. Załącznik nr 10 - Dane wyjściowe do kosztorysowania
1I. Załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
12. Załącznik nr 12 - Przedmiar robót
13. Załącznik nr 13 - Projekt budowlany

Gózd, an u t.?.. kwietnia 2012. r.

ZATWIERDZONA


