
ES'IFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zp.271t2t %/ZEASI13

lv postępo$.aniu cl udzielenie zanrówienia publicznegn prorvaclzon!'n \v trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wańości rr:ni*jszej niz kwoły określcne w przepisaclr rł'ycianvclr na podstawie art' 1 1 rrst.8

usta*y z dnia 29 st1,cznia ?004r. - Prawo zamÓrvieri pr-rblicznycb
na:

Budovra sali girnnasqicunef przy PSP w Kuczkach Kolonii

Podstaxa prćl}Tns opracorYania spec;,fikacji istotnvch rr'arrrnkółv znmówienia:

l . Ustar.va z dnia 29 stycz-nia 2004 r. Prawo zallrÓrvień publicznyclr (r' j. L)z.' |J. z 2010 r.

Nr ll3, poz.759 zpóźn. zmian.).
2. Roz4orządzenie Prgzesa Rnd5' MinislrÓrt, z drria 19 l-UTHCo 20l3 r. lv sprarr ie rodzajÓrv

rlokrrnręntórł', jakicl"r trroże żądać Zanrawiającv tld Wyknna\\"cv ora fbrrll. rv.iakicli te

clokunr*nly ffiogą b'vć składane (Dz. U' z 3013r'.. por-' 231 ).

3. Rozporządzęnie Prezesa Rad5' Mirristri:*' z dnia 16 grudrria ]01 l r. lr' sprarvie średrliego
kursu złotego w stosullku clo euro" slanorł,iącego podstarw przeliczanja r.vartości zanrÓrvień
publicznych ( Dz. U. z 20l lr. Nr 282. poz. 1650).

4. Rozporz.ądzenie Prezesa Rady )vfinistrÓrv z dnia 16 grł.rdnia 201 l r. rv sprarvie krvct
wartości zamÓrvień oraz konkursórł,, od ktÓr:.vclr jest rrzaleznion1; o}pq:ią2ek przekaz-vr-vania

ogłrrszeń Urzędor.vi Prrblikacji Unii Europejskiej ( l)z' U' z 201 l r. Nr 2B]. poz. l 649)'
5. Ustawa z dnia ?3 kwietnia 1 964 r. Kodęks c1.'lł,ilrry ( Dz. I]' z l964 r. ]'.lr 16, poz. 93

z póżrl. znlialr.)'
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r' o zrvalczaniu nier:czcirł'ej konkl'rrencji ( Dz. U' z 2003 r'

Nr l53' poz. l503 zpóźn' zmian.)'
7.,Ustawa z clnia 7 lipca l994 r. Prarł'o bttdclr.vlane ( t.i' Dz. 'tJ' z 3010 r. Nr 243" pr:z' 1Ó23

r-poźn' zmian'),

:''u-'"-o-o'"":'1 
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::;:::::-;,''- ła 1; .*iilĄ
Biulet1'lrZanlórvieńPurbliczrr-n_clr Nr'.d.''{ltv.L..'.{'\'li:3"zdnia.;'.T...Y:.hYl'.l..r.

ł*/j
Strona intenret*rva Zatnarviającego * l.r'lrrł'.bip.gozd.rl .lnia .'l Y: {.l€'*.l.b.-' j'. , , .. ,.
Tablica ogłosz-eń w nliejscu publicznie łlostępny-m rr'sierlzibie Zamarr iaja.cego clnia .ł?..:ij.11-'''{}'. ' ..



r. NAzwA oRAz ADRES zAy*rjit*cEco

repY€Zentovż ąna prz eZ :

Nazr,va : Z,espół Ekonomiczno Administrac-vjn'\,.SxkÓł
NIP :

Adres:
796-25-9 l -373
ul. Radomska 7, 36 * 634 Sozd

Strona intemetowa: '$jrul.bjł.!:ł;dtl.ill
Numer telefonu: (.lS) ln n 5i
f{umer faksu: (18) 320 23 5?
Czas rrrzęd*warria : \ł' poniedzi*łek rt gcldziltach 7'30 - 16.00

y 
;ilix,do 

czwa'.k'. 
; $;j;jl;ll łj$ " łi Jł

II. TRYB UDZT ELE}{IA ZAMO\T[Ii${IA
'' Postęporvanie o udzielenie zanrówienia publicznego prowadzone jest w tr1'bie przetłrgu

nieograniezonego, na podstawie ustawy z dnis 29 stycznia 2004 r. Prar.vo zamow-ieri

publicznyclr { Dz. U. z2aIł r. Nr 1i3, pelz' 759, ze zmianami}. zwanej dalej ..ustawąp.z.p''
lub ,,Pzp" o wartości szacunkorvej ponizej pragórv okreŚlonych rv przcpisach rl"ydanych na
podstawie art.l I ust.8 Ustawv .

Podstarł.a pr&wna r.ry'boru tr.vbu udziele.nja zamÓr'vierria publiczncgo * ań' ] 0 ust' l Ustarvy.

III. oPIs PRZEDMI{}TIj zA&,rÓ\YrENIA

1.Przedmiotern zamórtjgnią j*st budr:wa s*l[ gimnastycznej { H:lli sporttlrł'ej) pre1'
Publicznej Szkole Potlstirrlorr'ej rr' miejscorvości Kuezki Kolonia zgodnie
z dakumentacją prr:jektolł'ą" obecrrie na clziałce znajduje si$ istniejłpy brrdynek szkolny',
boisko do piłki nozrrei oray'_ boisko lvielclfirnkcylne'
e harakterYSt}'cznę parametf }' tec h n iczne przedt't] i otu zamó\\'ienia :

Hal*: Łącznik:
19,-58 nr -

23,54 m'

100.6 nr 
r

- pon'ierzchnia zabudorv-v ; 743,39 m !

8ó?.05 nr !

- powierzchnia sali : 531 ,08 m :

- podpiwniczenie : brak
_ lYidorvnia na !3l osób

oraz specyfikacją techniczną rł1'konartia i odbioru robót.
3.Zakres prac obejrnuje:

- rł,-łkonanie Sali gimnastyczne.i (hali sporlorł'ej):
_ r'v1'konanic łącznika
- wykonanie przebtrdorł1' kanalizac.ii c1eszczorr'ej boisk:
- v,rykona.ni e ciągoiv k clnr trn i kacfi n'r,ch ;

- wykonarrie pLzylączi : elektry'cznego.l,ł'odociągorvego i kłrralizac'ji sanitamej.

4. SzcTególołr'v zakres robót określa elokurnentaejn projekto}\'a stajlowiąca załącznik
ru 13 do S1wZ. przedmiar robót statl<lrł'iący załącznik nr 12do St\ĘZ, spec1'likac,ia 

-
tecbniczna rvylronania i odbioru robót stanorviąca załącznik nr 1 1 óót slw7_._'

5"Mieisco realizacii zamórr'ienial Kuczki Kolonia ?5 ,26 * ó34 cozct

6.I{azwr' i kotly dotyceące przedmiottt zanrÓrr'icnia clkreś}one rvc Wspolnym Słowniku
Zamówień Publiczrr1'ch ( CPv) :

452122Ż2'-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne '
45321000-3 lzolacja cieplna
45331100-7 lnstalowaniecentralnegoogrzewania

_ powierzchnia uĄ.tkowa
-powierzchniacałkorvitir : l 003,19nl'
- kubatnra : 7 402.464 m'



4533t11s-0 lnstalowanie kotłów
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresle urządzeń sanitarnych
45350000-5 lnstalacje mechaniczne
45400000-t Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

7.Załączony przedmiar robot ma clrarakter poglądtlt1' i lł przy1ladku rozbiezności
przedmiaru z projekt*rrr buclolvlanyn: zakres prac nalez1'prz;'jąĆ rv oparciu o projekł
budor.vlanS.'.

8.Wszystkie propono\'vene nateriały musza spe łniaĆ rvarunki l}cllskiclr \iornl. posiadać
Aprobati' Techniczne ITB al bo deklarac.i e zgoclnosc i.

9.Wykonarvca lł'y"liorra przednriot zamÓwienia z materiłiłów r.vłasn,vch, ktÓre porvirur1,'

odpł"lr'viadać co tlo jakości wy'mogonr rvyrobórv dopuszczotr'vch dtl obt"otl't i stosowarria
rv budownictwie z-godnic z art.l0 uslawy z dnia 7 lipca I 994r. Prawi: bndorvlane ( tekst
jednolity' z 2010 ,*. Dr. U. Nr 243. poz. 1623 zpóźn. zmian.)'

10.W celu prarvidłou'ego sporządzenia ofeńy. W.v'konarr'ca płrlvinien z-a;loznać się
z oczekirł,aniami i wyrnogami Zamaw'iającego oraz ttzy-skać rł'sz1'stkie niezbędne
informade, crr do ryzyka, trudnoŚci i lvszelkich irrn1'ch okoliczności, jakic mogą
rłystąpiĆ r,v trak c ie real ir""acj i zamÓr'vi erri a.

UWAGA I!!
tl'Zamawiający zobowiązuje oferenta clo dokonania rvizji lokalnej przed

terminem skladania ofert ( p'v-ed spclrządzcrriem r\'}cCnr'-J łv celu unzględnienia
xsrystkich robót koniecznych do konĘ'nuorvania zleconei inrł'es{vcji. Wylionarven
w traktie wizji lokalnej rvinien zilporn:lć się z nriejscenr realizacji zalnówienia celem
urr'zględnienia rr' ccnic ofcrĘ"lvszelkich innych prac nic objęĘ'clr ninicjszą
dokumentacją a koniecznych do rvykonania ze rvzględu na sztukę btlclorr'|nną orilz do
poniesienia clla prawidlorvego zrealizorvania plzerlmiotu za'nrórvienia. Wizjn 1okalna
z-ostsnie dokonarra rra koszt rłłasny rv1'konawcv.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z przedstałl'icielenr
Zamalviającego - p. Jozefem Drabem nr tel. kotrr' 6004:8l49

I2.Pracę musząb1,ć wykon1'wane, tak aby teren prac br'l zarł'sze zabezpieczon1,przed
rvej ściem osÓb trzecich.

l3.Powierzone roboty muszą być wykony\.\iane rzetelrrie i tennino'ir'o. zgodnie z clferta
złozolrądo przetargtr i zasadanli sztuki budorvlancj.

l{.Teren robót mrrsi zostać zabezpieczorry pod względen: ppoŻ. i blrp. a s1'konawca ponosi
odporvicdzialnoŚć w'obec Zarnarr'iającego i osób trzecich za sz-ltody pou,stałc rł trakcic
realizacji zamólvienia.

l5.Wykonarvca udzieli Zarnarviającenltl gwarancji oraz rękojrni na rł1łkonatre lclboty r:lbjęte

przeclmiotem zamórvienia na okres trzech { 3 ) lat licząc od c'latv clclbioru kolicou'eqo.
16.W przypadkr"r wystąpienia w doktrnrcntacji projektorvej. specyliltacii tcclrrricznej

rł-vkonania i odbionr rolrót, opisu przednrir;tu zamÓwieni& plzez wskazanie znaku
tolvafoĘ'ego. patenttr ltrb ptlelroclzenia. Zarnarviając1 dclprrszcza składanie olbrt
rórw}orł,aznych z zastosow-anienr inłr1'clr nrateriałirrv i rwrabÓw) niz podane rł,

dokumentacji projektou'ej i specylikacji technicznej rłyknnania i odbiorrr rclbÓt, pod
warunkięm, że zapropono\\'ane materialy ( ił'yrob1") będą posirrdał! }arameq$} technidź}le
nie gorsze niż te, które przedstawiono rł'dokumentacji projekttlrr.ej i specylii<acji
techniczne.i rłykonania i odbioru robÓt'

l7.Zgodnie z art.30 ust.5 ustarvy p.z.p. Wykonawca. który porvołrrje się na rozwiązarrie
równoważne, jest zobowiązan1' rvykazać. ze oferorvane przez niego materiały ( ri1'rr.lb1')

spełni aj ą rvyrnagania określ one przez Zamarvi aj ące go.

18.W takim przypadku W,vkonawca nrusi załącz7'c do ofefi1' foldery', dalre techniczne
i aprobaty tecluriczne t1'clr materiałorv ( rv5'robÓir'). aby Za'trlarviajapy nrógl sprarł'dzić
czy odpowiadają one w1'maganiom postawion-vm w dokunlelrtacji pl'ojektowej
i specyfikacji technicznej rv1'konalria i odbionr robÓt'



l9.Wykonawna zobowiązarry jest do złożenia tr\rraz z *t'ertą : opraco1vaną 'na pccłstawie

do'kumsntacji projekto'*cj - stanorviącej złłącznik nr ]3 do SIWZ , przedniarrr rolrÓt

- stangwiągego iułą*'''ik nr 12 do SIWZ' spec1dkacji tec}micznej rr1konania i odbioru

robot - stanoił"iące.1 załącz_nik nr 1 1 do SIWZ - oraz w izji lokalnej nriejsca." rł' ktÓryrn

będą korrtynuow*ne roboty budclwlanę, kuszłorysrr szczególorvego oraz tlane

wy;iciolve łlo kosrtorysowani abmiaru robót.Kosztol*r's opraco$'an\'.prz€z

*yk*o*t,*ę będzie miał charakter pomoeniczy i nie.będzie porllegal rv*ryfikacji.

7-,ńeeasię jebnak. aby określone r.ostał-v ceny na rłszystkie elenrenty zanrÓrł'ie'nia

wynrienione w przednriarzę robÓt.

zo. W!'konalł,ca zob*r'viązarr}. jest dn złoaenia \ł'raz z *fbrtą . opfal'o\\ anego ni,r paclstalvie

do"kumentacji pr*jekto',vej _ stanor-r,iącej załącznił nr.] j do llw/_.. przedmiary'?.b:t
*stanarviące[o iałącznik nr 12dn SIWZ. specytikarji teclrnicznej rv.vkonałria i tldbir:ru

robót - stanowiące3 załącznik nr 11 do SIWZ Harmonogramu rzecut}lY$ * terrninołvo

- finansorvego (w'g wzoru rla zał' nr 9 do SI\VZ oryginał);

2 t .Wymagania Przecl rniotor'vc:

a)'Zbiórcze icstaw-ięnie kosztórł { wg wzoru na zał. nr 10 da sIwZ or.vginał);

a) SzczegÓłow1. koszlorys ofertolły sporządzony ( :godnie z złstłdami tłstłłanjlłłi
" 

,r' rorpórrądzeiłiłt łLinisłią Infr*słrtłkułry,: dnią lB majł ?004r. ł,spt'tłłvie eńreśłełig.nwlatl i prłtl'slwt'

spłr:ądrełłia Kosz1łłąl5.4 iłłłrisłarskiegł,,'abliuenia planorl-'aląłclt hos:lółł' prtłc prtsiekło*łvclz oraz

pbnołvanyth kos:tóli robót błłtlov'tałry-cłz określonyc!'ł v progranie fzłłłkcjoncłlłla -' viytkolwnt

/Dr. Lł' łłr l30, po:. 13891J'

b) Harmonogr*m rzeczowo - terminorr'o - finansorr'1' spclrzr1dzony" zgołlnie

z załączonym p roj ektenr budolvlany m -pru edmi arem rcl bo t' specy likncj ą techni czn ą
*:.i-i'-'i- i ołnirr''' robót - zał. nr t 3'12'1 1 do SIWZ (rvg **'ztlt'u ngr zał. nr 9 do SIWZ

or1'ginał);

IV. TER}TIN WYKOI{AI{IA ZAMOWIE}{TA

l-Tęrmin rłrykonatria zanrÓwienia ocldrria po,1pisania unr$wy cto 3l sierpnia 2014 r.

Y. \ł1ARU N KI U D ZI AŁU \Y PosTĘPqwtYY'9y'r.1llLŁs?0 S o B U

DoKONY1VANIA o CENY SPEŁ]YIAN IA TYCH WA RUIĘKO \Y :

1.}Y postępow*niu mogą rvziąć udrial w;*konł*cy, którzy spełniają rr'arunki udziału

* po*tępn*aniu, o których mo}Yil rv art.22 ust.l pkt. 1_{_ 
Yt"źt:Y}- 

P"l.'' 
.

i' t.r*iu* u; ą op'o*uoienia tI o łvykonyn ania określonej dziataln ości lu b czyn n ośei,

jeźeli przepisy pralYa nakład*ją. obowiązek ich posiadanin.

bzi.ała}nośó prowadzona na potrzeby wykonania przednriotu zamÓrvi*nia nie w.Ymaga

posiadania specj alnych uprawni eti"

l.2'i'osiadnj ą w'iedzę i doświadczenia clo rr_1'kon an ia zamórł ien in'

Wykonan'ca rłiniin udokunrentou,ać rł1'konanie 'w oklesie ostatnich pięciu lat przed

upiy*-*,.1 te rrninu skłatlauia clfert. a jereli okre_r prorvadzenia dział$lnoŚci jest k'otszy'

- *'tyn okresie, co n*jmniej dr'ł,och robót budowlanvclr polegających na budorł"ie lrrb

prz*budorvie buclynku ttżvreczności prtbliczrrej uu o r','altości ninilnulrr
2 000 000,oo zł brtltto każda-

Ponadto rłykonalvcy załącząilorvody potrvierdzające. że robot.v zo$taty wykonane

w sposob na{ez1'ty orsz zgodl]ię z zasailami sztrrki Lruilurł'lanej i,g1'arvidłou'0 .--.
ukończonc. '

l .3.Dy'"spon uj ą o dporr' icd n im p otł:ncj rrlem teclr niczn1' m'

Zańwiająóy nie 
'ury'nacza 

s7"c7-egółowego r'varunku \Y tvln z-akrcsie.

l.4.}ysponują osobami zdolnymi do łvykonanis z&móryienił .

uilvyty"1*ca winien udokumęnto\ry&ć posiadarrie osÓb zdolnl"ch d6 1ł'ykonarrił

zamowtenia poplzez u'rykazanie. zę osoby uczestniczące lv lĘrkonaniu zamówienia

posiadająodiowiedllie uprarł.nienia c1łr w-vkonania zamór'vi*nia tj' d}'spont{ąlulr

będą dysponorvać co najrnniej :



l jedną osobąrq'znacztlną do splil\ĄJowania t'unkcji kierorvnika budow.v, posiadającą
rrprawnieiria do p*łrrienia funkcji teclrniczn.vch rv burlorvnictrvie rv zakresie
kierou'ania robotami budowlan1'mi rv branży'- ogłilnohudorł,lanej. rv specjalności
konstrukcl.j no * budowlanej ;

l jedną osobą posiadającą uprarr.'nicnia do kierowania tłrbotanri brrdorvlan3'.mi
rv specjalntrści instalacyjnej rv zakresie instalacji i rrrządzeli cieplnych,
wenty l ac yj ny'ch. rvodoc i ągoi'1'ch i kanal i zac 1,j n'v ch ;

i jedną olo-lrą q1s1*daj_<cł uprarłrrienia dł: kiero\,l,ani* robotanri budowlan1,nri
rł'specjalności instalac'_łjnej rł, z'akresie instalacji i urząclzeń elektry'cznr ch:

ktorc znaidują się na liście cz}onków lvłaściwej izby sanrorządrr zawodo\łego.

bJ Wy'konawca rvinien udł-rkuInento\\ac. z-e osobt,rłvnrienione rvpkt. 1'4lit. $}
posiaclają:

l \Yyzsze w;'kształcenie oraz dośrviadczenię rv pełlrienirr '[ur:kcji kierowrrika brrdorvy
oraz kięrotłrika robót przy realizacji min. 2 kontraktów rra clbiektaclr o clraraktel'ze
uŻ}'teczności publiczneju*'

1.S.Zn*jdulą się w sytuacji ekonomicznej i finansołvej zapervniającej rvykonanic
zamórvienia tj. sąubezpieczeni ocl odporviedzia]ności cyrvilnej rv zakresie działalności
nł'iąaanej z przed'miotęm zanrów'ienia na krł'otę co najmlriei l 000 000 zł

( słownie: jeden milion złotych)'

Urvaga!
* Za w'vkonarrą rolrotę budor.vlaną Zanrarviając-v rozunrie taką robotę" ktÓra została

zrealizou'ana rv ranrach datre.i trnrowv i odebrana prze7- 7.irlnarł'irrja.*u6lQdtriorcę 'iako
rvykcrnana zgnclnie z zasadanri sz-tuki budorvlal'rej i prarł,iclłorvł: ukr'lń*rona''
Zarr'rawiaiący ZastrzĆga sobie prawo do erventualnegi: sprawrlzenia prarvdzirvelści
przcdstarvionvch dan!'ch. którc będą rv1'szegÓllrione rr' olercie.

t* Przez bud1'nek uzv'teczności publicznej. Zamarviający rozulrlie bud1'nck przcz.Iraczon1,
dla admirristracji publicZnej' rv;'tniartl sprawiedlirvoŚci. ktrltrrr1'. kultrr religijnego.
oświaty, szkolnict'iva wyzsŻego, nauki opieki zdrorl'<rtlrej. opieki społecznej i socjalnej.
obsfugi bankowej, handlu, gastrononrii, usług, ttrr1,st-vki' Sportu' obsługi pasaŻerÓrł'
w transporci* k*lejovrym, drogow),m. lotnicz,'.'ru lub rv*dnypr, pocz-ty lub
telękorrrunikacji oraz irury ogólrrodostępny budynek plzĆzl1itczony clo rłryk<lnywarria
podobnych frrritcji; za budyńek uŻyteczności prrblicznej uzllaje się takzó buclynek
birrrorły i socjalny.

2.W postępolr'łniu mogą rvziąć utlz.iał rvykonalvcv, którz1' spelniaj:1rr'srunek udzialu
rv postęporvaniu doĘvczący lrraku podstarr' do rr'yklrrczcnia z postęporr'ania o udzielenic
zamówienia pubticenego lv okolicznościach, o który'ch nlot}nrr ilrt.2.l ust.l i2 ustarv\,
Pzp.

W przypadku rr1'kolrarł'cÓrr'rvspÓln'i* ubiegających się o utizielerrie zanrórł.ienia. każd1.
z warunkÓw określon1'ch r'v pkt. 1.1' _ l .5. lvitlien spełniać co rrajnrrliej jederr z tych
w'rrkona*cÓrr., albo wsz):Sc}, ci rl]'kona\Ą,cy wspÓlnie' :i--

Warurlek określon_l ll' pkt.2 powinien spełlliać kazcly z rvr'kona'ttcór'v salnoclzieltlie.

Wykonawcy, którzy nie rv1'każą spełnielria rł'arunkórr" trdziału \\: postępo\vanirt. podlegac
będąwykluczęniu z udziału w postęporvaniu z zastrzezenienl art.26 ust.3 ustarł1'. Ofertę
\\/ykonawcy rv'vkluczonego uznaje się za odrzucorrą.

ocena spełnienia *yżej opisanych lvaruŃórv udzialu w postępoq'aniu dokon}'\ł'ana bęrlzie
w oparciu o złozolte przęZ Wykonarvcę rv niniejsz'}'l11 postępo5'anitt c{okumenty
i oświadczenia'



o rv"vkluczeniu z postępow'ania oraz odrzuceniu ofbrty Wyktlnan'cy zostanz1zawiadonrieri
niezvr'łocznie po dokollaniu rvyboru najkorzystniejszcj oferty. Zarviailomierrie zarvierac bęcizie
uzasadnieni* iaktycene i prawne,
\/I' WYKAZ OŚWI'ADCZEŃ LLIB DOKUMENTOW, JAKIE I'IAJĄ
DosTARCzYC wY KONAWCY w CE LU pórwl nirnzr Ń rł .s id Łh*I EN l A
wARUNKow LIDZIAŁU w PosTĘPo}VANIt :

A. w celu potwierdzenia spelniania rvarltnkÓrł,utiziału u,postępolĄ'aniu. o ktÓrych lno\va
rv att' ]2 ust.i ustarrr'Pzp. c1o ofertv nalez\.zalacz1,ć:

l.oświadczenie rł,1'kona\{'c}' o spełnieniu warunkór.v uc{z.iału \Ą: pus{ępo\ryaniu okreŚl6n}.ln
w art'32. ttst'l uslarv'r.'pzp (załącznik nr 2 rto SIWZ) ;

2.\\'1'kaz robÓt buciorvlanych wykonanyclt rv okresie ostatnich pieciu lat przeil upł1'rveln
tcrminu składania ofert albo rvnioskÓrr'o dopuszczclrie do uj'iału ri postęporvarriu.
a jeżeli okres prorvadzenia działainoŚci.jest irtitsz},_ w trnl okresie. i |<lłini"m i.l.,
rodzajtr i rvar1oŚci. daty i rniejsca rr'ykonania oraz.za\ąc'zeniem dolvoildrł,dot1,cza3ych
najwazniejszych r'obót, określając;'ch" czy roboty te zostały rł1,konatle * 

'poiób 
nul*zyty

oraz wskazujących, czy zostały wykoliane zgodnie 
'.u'ada',,i 

szruki budolvlirncj i
prarvidłowo ttkończclne (zalącznik nr 5 do SI\YZ).
Dor.vodanri, o ktÓrych }:!lrlwa w,rozdziale YL. A. pkt. 2 SIWZ są:

a) poświadczenie;

i/lub

b) inne dokumenty _ jezeli z uzasadniolryclr plzyczyll tl obiekt},"wnym charaktęrze
Wykclnarł'ca nie jest \ł' stanie uzyskać pośrviadcz-enia. o ktÓr'l m lno\va r.v pkt'3 lit. a)
SIWZ.

3.W'ykaz osrib' ktor"e bęcląuczestnicz_1'ć tv wr'kclnylvatliu zatuÓrł,ienia. rv szczególrtclŚci
odporviedziahryclr za śrviadczetrie uslug, kor:trole.iakości lub kierorvaniir robótami
budorvlanymi. rrtąz z- inlclnlracjami na tcnlat ich l<rvali{iliacji zau,odorł,r,ch. łinŚrviadczenia
i rĘ'kształcenia rriezLrędn.vch do w'vktlnzrnia zamówienia, a takz* zakresu rr;konywan1..ch
przez nie czyności, oraz inlbrnracją o poclstarłie do dysponor,vania tynri osclbami
( załącznik nr 6 do sllvz).

4.ośrviadczenie" ze o_soby, które będą uczestrriciry-ć w rłjkon},rvanju zanrór,l.i*nia posiaclają
wy*magane uprawnienia" jeŻeli ustitwy nakładają oborą.iązek pclsiadarria takich upra'ł'nień
(zatącznik nr 7 do slwz).

5.opłacona polisa , a w puypadku.jej braku inrry'dokument potwierdzający, ze Wykonarvca
jest ubezpieozony od odpolr'iedzialnoŚci c1'rvilnej lr'zakresie proov;rrlźoirej clr'iałalności
zw]azanej z przednriotem zamóu'ienia o rvartości nie rnniejszó; 

':izl 
rnln. z} { słorvnie;.jecierr

milion złoty'ch)'

Wykon*wca porvokjący się plzry rvyk*ą,rvnniu spełnienia rr'arunkÓrr, uclziału rv
postęporr'anj: n:'zdotność'linansorvą innych potlmiotórr' pl.zccllłlada oplaconą polisę
a lY prz}'padku jej braku inny dokulnent' doĘczący podmiotu, z którego ztlońści '
finansorvej korzysfa na podstarvic ań.2ó ust. 2b ustarvy, pohr,icrdzrfuy, że p*ldmitlt __

jest ubezpieczony od odporvietlzialności c1,wilnej rr,zakresie prorł'ordzoriej dzfalnlności
zrviązanej z przedmitltem zamórr'icnia o rvartości niemnie.jsz.; niz I mtn. zl (slorvnie:
jeden milion zloĘ'ch).

rr_ qrp''ra$u oferty skladanej przer,wykonawcórv ubiegając;,ch się rvspólnie o
udzielenie Zamórvienia publicznego, ośrr'iadczcnie o spclńieniu każdegłl-z rvarunków, o
którach mort's rv art.22 ust.l sklaJa co najmniej jeden z Ęch 'r1,konaTr'cox 

rn i*t;;i;
srvoim i pozostalych rvyfto 1nrvcóly.



B. rv celu w}*kazania spełrrienia rvar'unku udziałrr w postępolł{tniu clnt,vczą*ego brakrr
podstaw do wyklrrczenia z postępo\ł"ania o ucJzielenie zamÓrvienia rv;*kon&\Ą'c}'\Ą,

okolicznościacli. o których mowa rv art.24 ust.1 ustarr'1 nalez1'' złclż_1,c następu.iące doktrnlenty
w formie or5'ginału lub kserokopii poświadczonych za zgotlIrość z oryginałetn pnez
u.ykonarvcę lub osobę upor.ł'aŻnioną z zaclrolvaniem sposobu reprezentacji;

1.oświałJczenie o braku podstaw do *yklucz.*nia z postępowania z pow'odu niespełnienia
warunkÓrv. ł: któryiclr m$lva rv art' 24 rrst.1 Llstawy'Pzp (złł. nr 3 do SIWZ };

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralrre_i ewiclen*ji i infornrac,ii o działalności
go*podarczej, jeźeli odrębne przepisy rł1'nragają rr'pisu do reiestru lrrlr ewiderrcji. rv celu
wykazania brakrr podstaw clo rv.1,i11uc.enia w oparciu tl ań'24 ust' l pkt ? ustawy'"
vlystarviotry nie wczeŚniej niz.6 miesięcy przed uplyęę;11 tenr:inu składania wnioskÓlv

o łlopuszczerrie do udziału \ł: postępolvaniu o udzielerlie zanrówienia albo składarria of"ert.

3.Aktualne zaŚrviadczenie rrJaściwego naczclnika urzęclir skarbowego porrvierdzające" że
w}'kotrarł'ca nie zalega z opłacaniem podatkórł' lub zaśil'iad'czenie, ze uz1'skał przewiclziane
prawem zrvolnienie. odrocz-cnie lub rozłozenie na ratv zaległy'ch płatności lrib r'vstrzymanie
w całości wykonnnia decyzji właści*'ego organu _ u1'starvione nie lvcześnie.i rriŻ 3 nriesiące
przed rrpływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie dcl udziału w postęporvaniu
o udzielenię zanrówięnia albo składania ofbrt'

'4.Aktua-lne zaśr.viadczenie rvłaścirvcgo oddzialu Zakładu Ubezpieczeń Społcczrrl ch lrrb Kas,''.

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potłvierdzające. ze Wykonarvca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezęieczenie zdror.votne i społeczrle lub potrvicl'dzcnie. ze
rrzyskał przewidziane pfawem zrł'cllnięnie. odroczenie lub lozłozenie na raty zaległy'clr
płatności lub rvstrz3'manie w całoŚci rv1'"konania decyzji rrlaścirł'ego olga]ltl - rł'ystnwione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływ.em t*n:rinu skł*rlania r.l'nioskorł'o dopuszczenie
dr: udziaŁr w postępolvaniu o udzielenie zanrÓrł'ięnia albtl sklaclania olbrt.

lł'ykonarv*a powolując.v się prn' rvykazyłr-arriu spe}ninnia *,ar*nkÓłv utlzialu rv
postęporr'aniu na zasob1' inn;-ch podmiotów, którc będą bral1' uclział rv rcalizacji
części zamówienia, przedklada takź-e dokunrenĘ, doę'cz.ące tego podmiotu rr zakresie
wym&genym dla rr-vlronarr'q,, okrcślonynr w rozdzi*le YI pkt. l} 1, 2, 3o,{.

Jeżeli wy'konawca rna siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terr"toriunr Rzeczpospolitej
Polskiej. zamiast dokrrnrentÓw, o ktÓr1'ch nlowa w pkt. 2 i 3 składa dokunretrt lub
dokumenty lłTstawione w kraju, w ktÓrynr ma sicdzibę lub niiejsce zanriesz-kania.
potwieldzaj ące odpowiędnio. że:

a) nie otwafio jego likr'vidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalego z uisz*zeni*m podatkÓw' oplat, sldadek na trtlezpieczenie społe*zne

i zdroi.votne albo Źe uzvskał przcrr'idziane prawem zu,cllnienic" oc1roczenie lub rozłozcnie
na raty zaległych płatności lub wstrzy''manie rł'całości u,r'konalria dec1"zji właścirł'ego
ofganu.

Dokumenty, o kttir5'ch lrlo\va r'v lit. a pclrr'inn1' b;-i' r.r,1'starł'ione nie rr'czeŚnie.i niż 6 nriesięcy
przed trpłyivenr tcrmintl składania olen' Dokulnęlll\,' cl ktorr'cll l"t'lo\\a vr, lit. b porvinnv b1'c
lr1starvione llie wcześniej niz 3 rrliesiape przed u;l}1,rl'enr terlnitlrr skłaita*ia tl{brt"_

Jezeli w kaju zamieszkania osoby lrtb rr'kraju . rv ktÓn,nl rł-vkonatvca ltra sicclzibę lub
miejsce zanieszkania, nie *rydąie się dokurrrentórł'o który'clr mo\\'a porv1'Żej. zastępuje się je
dokunrentenr zarvierający'm ośr'viadcz-enie złozone przed lrotar'iuseem. rrlaścirr1'nr organ{3m
sątlolł1,nr' adnrinistraci.inym albo organem samorźadu zarvtl<iorvego ltrb gospodarczJgo
odporviednio miejsca zarnieszkania osob'v lub kraju. lr ktÓrynl r'vykolrarr"ca rrta siedzibę lub
mięisce zamieszkania - w_y_stawiollę z odpori'iednią datą \'t'ylnaganć! dla tyclr dokumentólv.

C. W cclu iwkazania spcłnicnia warunku udziałrr w postępolvaniu dotyczącego brakrr
podstaw do wykluczenia z postępo\Ą'ania o udzie]ęnie zamóivierria wykona\\'c}.



w okoliczności*clr, o ktÓrych m$wa x. &rt. 24 ust.2 pkt.5 rrstaw1'Pzp nalezy złoŻyc
następujągc dokunrelrty lł, tornrie oryginału lub kserokopii poświadc.zony'ch za zgodnośĆ
z oryginałem przez wykonawcę iub osobę t'tpoważnioną z zacltou'atliem sposobu
reprezentacji.

l. I.isrę podmiotorv nalezących do tej sanrej grup}' kapitałorvcj, o ktÓrci lrrowa rv art. 24
ust.2 pkt- 5, albo infornrację- o tym, ze rvyl*onaw*a nie nalezy do gr-upy kapitało*'ej
(zal. nrul do SI\\'Z );

W,przł'$adku qf*rlv składanei pn-ez.lv)'kprłarvqp}Y ubiegaiacyeh sis. wspólnie
o ułlziclcnie zamórvicnia publicznegtl. dtlkumcJttv pohvicrdzaiące, zc lr'r'konarvca nie
potłl${a wyktuqąęłiu sliłąda hąź..dy ą Ęy!łon*ryc,$.}.v- ocldzielnie'

Wykonarvca porvolujący się przv rvylraz1.rvaniu *pctnienia rvarunków uclzialu rv
postęporvaniu na rviedzę i doślr iactczenie, potencjal technicznt', osolr1'' zclolne do
rłykonanin zamółl icni"t lub zdtllności linłnsorr'e innych ptldmiotórv, którc będą braĘ
udziałrv realizacji części zamórvienia, na zasadach określonych w art.2d u*t.2b ustarvy,
Zarnawiający rv celu ocen}'' cą'\\jr'konarvca będzic dvsponorr'al zasolrarni innr'clr
potlmiotólv w stopniu nierbęclnym dln naleĘtego rvykonania znmórvienia or&z oceny'
czy stosunck lącząc1' Wykonarvcę z Ę'mi podmiotami 5varantuje rzeczywisĘ tlostęp do
ich zasobów żąda:
a} dokrrmentów dotyczący'ch zakresu łiostępn1'clr w;'konau'cy innego podmiotu,
lr) dokumentÓrł'dot1'cząc1'cli spclsobu rł'ykorzystania zasobórv irrncgo podrnir:tu. przez

Wykonarvcę, przy wy'konani u zamó'*,ienia,
c) charakter stosunkrt. jaki będzie łączył Wykonarvcę z innym poclnrioterrt.
d} zakestr i okresu rrdziału inrrego podnriotu przy rł1.konywaniu zamórł'ienia.

I}. Inne tlokunrenty \YYmag{ł ne przrr. Z:r m arviaj ą cego :

1. Pełnomocnictwo osób podpisrrjąc1''clr ofe*ę dr: podejłrror.vaniir zoborviązati lv inrięniu
Wykonawcy. o ile rlie i'rynikaią z_ przepisÓw prarva lub ilrn1,ch dokumentÓri':

2. Szczegółorły kosztorys tlf'ertowy .

3. }:Iannonłrgram rzeczowo * terminor.ł'o * linansorł-r,'
4" Zbiorcze zestarvienie kosztirv .

E. Postclnorrięnia dotycząee rtnoszenin oferą_ wspólnej przel* dlra tub rvięcej pottrnioĘ.
gosporlarcze ( konsorcja/sp. cywilne):

1. Ponadto w przypadku *ykonarr-cÓrv trbiegających się rr spólnie o rrdzielenie zanrórvienia
publicznego, rltl ofeny mrrsi by'ć załączorry dokument ł.rstanawiająey'pełnomocrrika
&lkonawcÓw występujący'ch wspÓlnie do reprezentorvania ich rł'postępoivaniu
o rrdzielęnie zanrówienia albo reprezento\Ąania w postępowaniu i zarr,arcia umowy
w'sprawie zanróuienia. Przyjnruje się. że pełnomocnictrvo do podpisania ofurty obejmuje
pełnomtlcnictrł'o do poświadczenia za zgodność z or'ygilraleln wszystkiclr kopii.

2. Jczeli c'f'łrta Wykonarł'cór'v, ktÓrz'v z.łoŻ-y|iją wspÓlnic Zostanie rłrybr{ura prz*d
podpisanienr un1ow'a| W1'konarvc}"nlusza prz.edstarvic tlnlol\'ę Legulujacą ich
odpowiedzialnośĆ i rvspÓłpracę.

3. W"vkonawc1'' rł,spólnie ubiegający się o udzieienie zanriwienia poilosz{ł solidarną
odprrwiedzialność za rv-vkonanie unrorł,y, '-- 

-:

F. W pruypadku, gdy Z*marviający jest podmiłtelR' na l?ecz którego roboĘ' lrudorvlane
Wskazane rr'wykazieo o któr1'm molYa rr'rozdziale VI pkt. A 2. SI\\'Z, zoslaly
wcześniej wykonanc Wykonarvca nic ma oborviązku prucrlkładanił dorvodólr'
o k*órych mow& rv pkt. A 2. a) i b).

Y II. lN FORMACJE o S Po soBIE POROZuMIEWANIA SIĘ ZAMAI'YIAJACEGO
z IVYKONAWC"Ą'MI oRAz PRZEKAZ\|WANI{J oŚwipczEŃ LUB
t}oKUMrNTow, A TAKżE WS}LĄZANIE osÓB UPRAWNI0NYCH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ z WYKONAWCAMI:



l. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w jęz1,'krr polskin.
2. W postęptllvaniu n udz".ielęnie zatnÓrvięnia ośrviadczenia. rvnioski, zalviadomienia orirz

infbrmacje zamawiając1' i r.r1'konarvcv przekazują faksem. z zastrzeŻellietn pkt.3'
3. Forma pisemna Zastfzezona jest dla złozenia ofer'ty wraz l załącznikami, rv tym ośrriaclczeń

i dokumentów potwierdzającyclr spełnianie r.l'arunkÓw udziału w postęporvatlitl.
oświadczeń i drrkumerrtorv potrvierclzając'r''clr spełnianie przez ofe'rorl'any przednliot
zanrówienia wyrr:agań okreŚlonych przez zamarviająpego* oświadgzeń o braku podstaw
do r,vykluczenia' listy podmiotÓw naleŹących do tej sarrrej gfup!' kapitałotej, o której
nrowa ę'art' 24 ust.2 pkt'Sl irrfornracji tl tvm. że wykrrnarł,ca nie naleŹy do grrrpy
kapitałorvej oraz pełtlonioctt ictrł'a.

4. Jeże}i zam*r.viający lub wykonawca przekaxuje ośłr'iadczenia" rvnioski" zawiadomienia
oraz infonnacje faksern. kazrla zę stron na ządanie drrrgiej niezrł'locztrie potrvierdza f'akt

ich otrzymania.
5. Donrniemy'wa się. iz pislno w1'słane przez zamarviającego na nul]ler J-aksrr pudany przez

'. wykonarvcę zostało dotęczone w sposÓb umoŻlir'viając}'uapsullanie się rrykona*.cy
z treściąpisnra' chyba że wykonawca \\:ez\\'an}' przez zirnrarvia.iącego do pntr,vierdzenia
otrz.Ymania elśrviadczenia. r.vnirrsku. zarviadonienia luLl inlornracii n'sposÓb olrreślorry
w pkt.4 oświadczy iŻ wrł'. rviadomości nie otrzymał'

6' Zanrawiający nie udziela zadrrych ustnyclr i tęlęforriczn1'clr informacji" wyjaśnień
czy odpor'viedzi na kierorvane przez Wykonarvców zapy.tania, *'spralvach ąl'magając,v-clr
z*chowania fo rrny pisernnej.

7. Korespondencję zlłiązanąz niniejszpm pelstęporł'anietn, nalezy'kielować na adres :

Zespól Ekonorniczno Adrninistracyjny Szkół w Goźdrie
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57

8. osoba uprarvlliona do porozunrier.vania się z rłykorrarr'calni: Palr JÓzel'I)rab
* Tel. 48 320-23-57, godz. 7.30 - 15.00

YIII. oPIs SPOSOBU UDZIELANIA łT*Y,}AŚxtex TR'EśCI SFVZ:
l' Wykonawca m'oŹe zrr'rocic się do za:rrarviającego z pisemną prośbą* rvnioskicm

o w1'iaśnierrie treŚci SIWZ. Zanrarł,iĄąc'v odpowie niezrł,łtlczttie , nie póŹniej jednak niz
2 dni przed upłvrł'em terminu składania ot'ert. na piśmie na z-adaIlc p1łanie, pr'zesylając
treść pytania i odpor'viedzi rr'są,stkim rtczestnikonr postęporvania oraz rttnieści ta}ią
informację na rvłasnej stronie ir:ternetolvej rvi!}l':b!Jl.g<lz'cl.pl - pod rr'arunkiem, Że wrriosek
o rłyjaśnienie treści specyfikacji r.vpł1'na.ł do zama',viającego nie pÓzniej niŻ clo końca dnia.
w którym upłyrł'a połowa \łYzRaczollego terminu składania ofurt.

2- Jeśli rłrriosek o w$aśnienie treści SIWZ rłpłynął po upływie tenninu składania *.niosku,
o ktÓrym mowa rv pkt. 1 lub dotyczy udziclonychjuż tr1jaśnieti. Zarnarviający nroze
udzięlić wyjamień lub pozostawić wniosek bez razpoznania.

3. W przi,'padku rozbiezności pomięi{zy treścią niniejszej Sl\VZ a trcścią udzielon1'ch
odpowiedzi, jako oboił'iązrr.iącąnaleŻ.v przyjąc treść pisnra zarł,ierającego pizniejsze
ośr'vi adczenie Z-alnarr-i aj ącego

4. Zamawiający nie przervicltrie zwołania zebrania wsz}'stkich wykr:narł'criw u,celu
rł1'jaśnienia treśc i S I\\rZ

5. Jezeli w rłyniku zmiatt.v* treści SIWZ niepri:lvadzące_| do zmian5' ,:głosż}rria ocanrówieniu
jesr niezbędn'v dcltlatkowv czas na \Wro\vadzenie iniian r'v oleltacll. z_arnarviając'v
przedłuzy tennilr składania ofert i poinformtrje o t}'n'l w-vkonarł'córr, , któr}'nr przekazano
sIwZ oraz unrięŚci takąinfumrację na lvłasnej strollie internetorvej 11_1-1.11,bip'go7!i,p! .

IX- W_YMAGA!{I A I}OTYCZĄCE wAnIUM :

1. ot'ert* rnusi być zabezpieczona wadium rr'łysokości 55 000'oo z}
( słowrrie : pięćdziesiął pięć ry'sfęc'v zt. 00i]00 )

Wykonarvca zobowiązan1' jest zabezpieczyć ofertę rvadiunr na cały okrcs zrr'iązania
ofertą'



2. Wndium nnleży wnieŚć najpóźniej elo dnia l7,06,2013 r. tltl goclziny t{}: 0{} .

3. Wadiurl moŹe b1'c rrniesione :

a) w pieniądzu ( przelew lra raclrunek bankow}*;
b} lv poręczeniach bankorłrych lub poręcz"cniach spÓldzielczej kas1.oszczędnościorł.'o_

kredytowej. z tym Że poręczenie kasy jest zalł'sze poręczenieln ;ri*nięznynr,
c) w gwarancjach bankotl'ch.
ti) w grł'aralrcj ach ubezp ieczen i orł'-vch,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mou'a rr-art. 6b usr.5 pkt 2
ustawy'z dnia 9listopada ?000 r. o utrł"orzeniu Polskiej Agencji Roztl.clju
Przed*iębiorcz*ści { Dz. U. z2łil7 r. Nr 42. pclz.275 z póŹn. zanrian' ).

{' Y} prąpadku wniesienia rvadium rv formie poręezeni* lub gwarancji polr,inno
zarr'ierać lr' srr'ojcj trcści zoborviązanic do bczrr'al'unkorve.i zaplaĘ' calości sumt'
rvadium nn pierrvsze ośrviadczenie Złmałviającegri. ZnmarvinjącY Żazn*łzn' *e z treści
poręczenia1gt'arancii ma rvynikać oborviązck zaplaĘ' n& sam$ oświndczenie
Zamawiającego, *e rv:tłlium jest rvymagalne. Jakiekolrviek zapisyo z któl_r'cb
interpretować można o b ow iązek udorvod n ien i a, cz1.' n zltt et u p rarr'dopo tl o bnienia
okoliczności objęĘ'ch ośrł'iadczenient Z*marvinjącego ( zrr laszcza stbrnrułorlania
o, jeśIi sum* jest rvymłgalnano lub rórvnorr'ażna) spot'oduje rvykluczenie 1Yykonartcv
z postęporvania. Z*nrawiająq'sugeruje zamieszczenie rv grr'arancjach1 poręczeniach
punktuo w którym rvyraźnie strvicrrlza się, źe on oślviadczenie Zanrłrrvinjącego nie
podlega ocenie pod rvzględem jego prarvdzirvości przez grvarantł/poręcrycielao''
Zamarviając1' nie rvvraża zgody na pośrednictlr'o osób trzecich. Wszelkie zrrpis1'
rv treści grvarancjV poręczenia ogr*nitzłjące Zamarviającemu możlirvość otrz1'mania
lrwłlty zalrezpieczenia społr'oduje rvykluczenie \Yykonarł'c1'z ptlstęporr'ania na
porlstawie art' 2i1 us{'2 pkt. 2 ustarvy Prarvs ramÓwień publicznr'ch.

5. W przypadku r'vnoszenia rł'adium rł' pieniądzu ustitlo'ną krł,otę nalezy rł,p}acić przelervem
na kclrrto Żamawiającego: ZespÓł Ekonclm iczno Adnr in istrac1j rr1' SzkÓł rl' Goździe
nr rachunku banktrwega Pekao S.A' u {)i:RadCIn łI kpn!ą 86 1340 3259 l ] l_l 00l0 1457
8ó6_2. Kserokopię dorvodu rv'płaty naleŻ1 doła5zy"ć do olcl1r,'
Uwagn !!! o uznaniu przez Zamarviłj:1cego, że wadium rv pieniądzu rvplacono
}Y lYymngenyrn terminie, rl*cycluje dat:r *.pĘ'rvu śrotlkórr' na rachunek
Zarnawinjącego.

6. Środki po*"iniy znaleźć się na rłchunku lranltorl't'm Znnrałviłjąeego rY terminie
określonym w pkt.2

7. Poz-ostałe, niepienięznc fornr;'rr"adiunr ir'ymienione rv pkt' 3 rralcŻy rr' formie oraginalu
załącz'l'c do ofert;' . Bcneficjentem rr'skazan}-m rY glvarancji/poręczcniu musi bytt
Gmin* Gózdn ul. Radomska 7,26 _ 634 Gózd.

8. W3*orrawca. ktÓry nię rłrriesie w!'msganego waeliunr lrrł: rrie u,ni*sie rv tenrrinie' zclstanie
w-rkltlczony z postępowania. a jego ofcrta zostanie uzllana za cldrzuconą.

9. Zamawiający dokona zwrotu rvadiunr rvszystkim Wykonarvcom niezn'łocznie po r.vy'borze
oferry najkorz}'stniejszej lub rrrriervażrricnirt postępo\\ania' z rr1jątkiem Wyliona\vcv.
ktÓrego oferta została rłybrana jako najktlrzystniejsza zzastzeŻenier:r pkt. 16 .

I0.Wykonarvcy, ktÓrego cferte została *ybrana jako najkorzystniejsza. Zanrari,iający 7]vr&ca
rr'adium njezwłocztlie po zarr'arciu utnow-1 rv si:rawie zalnór'viellia pirblicznego oraz
rrniesienia z.ahczpieczenia rrall'ż1'tcgo rr'r'kolrania rtnrorr1' jczeli.jcgo'+nicsicrlir żą<lan.'+.-

11.Zanrarviający zwraca niezrvłocznie r.v;rdit"lm' na rvnioseli Wykonarłcy_' lttor; lłycofal
ol'ertę przed ttpłyil'enr tenninu składania olert.

12.Zarnarviający zaząda pono\łnego wniesienia u'adiunl przez rł1'kona\\cę' ktiirenrtl
z.rvrÓcono rr'adiunr na podstarłie pkt' 9. jczcli w rł'yniku rozstrz1'gnięcia orirr'olania jcgo
clfer"ta została rł'1'brana jako najkorzystrriejsza. W1'konarvca r,lttosi waclium rv ternlitlie
określonym pr?.ez Zanlawiaj ące go.

l3.Zamarą.iający zatrz1'mu.ie u.adirtnr wruzzodsetkarrri, jeŻeli rł-vkona\\'ca, którego tlfbrta
została rrrybrana:



- odtno'uł,ił podpisania umow}j r.v sprilrvie zamÓrł,ienił publicznego na rr'at'ttnkach
okreŚlorryclr rv ofcrcie:

_ nie rvrriÓsł rłymaganego zabezpieczenia nalez5'tego wykoniinia tlmo\\'y;
_ zarvarcie umo\Ęl w sprarł,ie z-antorvienia publiczrrego stało się nienlozlirtc z przycz\ll'l
leżąoych po stronie W1,konawcy.

1,ł. Wadiunr nirriesione lv pieniądzu. Zanrarviający zivrÓci lvlaz z oclsetkami rłynikając_vrni
z umow}'rachunku bankorł,ego' na ktÓrym było przechnwry$lane pr:mniejszone o koszt.v
prowadzerria rachunku bankorr.ego oraz koszty prclrr'izji bankorrcj za przelerv pieniędzv
na rachunek bankor.ły wskazany przez WykonawĆę.

15. \łladia rx,niesione w fornrie gwarancji lub poręczeń muszą zar'vieraĆ r.v srvoiej treści
zobowiązanie glvaranta lub poręczyciela do rłrytrlłaty sumy lvaditlft na ządanie
zarrlawiającęgo w'prą'pacikach określorr1'ch rł, alt. 46 ust.5 ustal\'!''

16- Zan:rar'viając1'' ?atrxymuje i.vadiutn wTaZ Z odsetkanri. jezeli W1,konarł,ca rv odporr'iedzi na
t\'eztvanie' o który'm l1]0\\1a \Ą i'il't. ]6 rrst. 3. nie zloz1,ł i"lokulnentórv ltrb oświarlczeli

.. o którychmo\\'a \Ą'art.25 ust'1 lubpełrronrocnictlr.. ch1'ba. zc uclorl'odni. zc rq,"nika to

z ptzycz"vn nieleŹących po jego stronie .

17. w przyp*tlku, gtl1'' łvykons}ryc$ załączy tio ofert1' ory'gin:rl dokumentu rvRdialnego,
dokunrcnt ten porvinien by.ć złłączony rv sposób pozrvala.iąc"v n:ł jego ał'rot hez
dekompletorvnnia oferty * oryginnl nie możę b1'ć tnl'nle zespolony z ofertą.
W przyp*dku niezastosorvania się dtl potv1ższcgo zrr'rot ory'ginalu nie
bętlzie możlirv'v.

x. TERI{IN Zwl'ĄzĄNIA OFERTĄ:
1. Uskla sięo że składający ofer"tę poŻostaje nią zrviązany pffięiI30 dni . Bieg t*rminu

związania ofertą lozpoczyna się rvraz z upływern tęrminu składxria ofert.
2. Wykonax,'ca samodzie]nie lrrb na wniosek zamarviającego nroź_e przedłuzyć terłrin

zrviązania ofertą. z t}'m że zamar'l'ia-iąc1' rnoże t1'lk* raz. co rrajnrniej na 3 dni przed
trpł:.n'em ternrinu zrviąxarria ofeflązrvl'ocić się do rłykon*rvcór'v o rvYraz-cnie zgod}'lla
przedłuzenie tego tertrrilrtt o oznaczon1' okles. nie dltrŻszy lliz 60 dni.

3. Odmorva wyrazenia zgody, o ktorej mow& w pkt.2 . nie porvoduie utaty r",'adium.

{. Zgoda Wykonar.r'c1' rra przedłuzenie okresu zrłiązania ofertąjest dopuszczalrra t1.'lko

z jednoczesnynr pnedłuŻenienr okresr"l w$zności rr'aclitrn: albo. je zeli rrie jest to
mozliwe, z wniesienienl nowego q.adittnr na przedluzon5'okres zlviązania ofertą.

Jezęli przedhżcnie tem:inu zlł'iązania ot'eitą dokonyw,atle jcst po rł,yborzr:
najkorzystniejszej ofbr1.u- . obtlrr'ia.zek rł'niesienia nowego rr'adiunl ltrb jego przedluŻenia-*, 
dotyczyjedynie Wykonalvcy' ktor"ego oferta został uybrana jakr: najkorzvstnicjsza .

XI. OPIS SPOSOtsU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofei"ta musi byĆ spr:rządzonił z zaclrowanienr fomr1'pisentrrej pod rygorenr niewłrŻnclści.
2' ofęrta wraz, z załącznikami rrrrrsi być cz1.telrra'

3. oferra .lwazzzałącznikami rnusi bi'ć podpisalla przez osobę uporłaŹnitlną clo
ręprezentowania rv1'konawcy. Uporvaznierrie do podpisania oferty nrusi byc dołapzone do
ofeń1., jezeli nie rv1'nika ono z innych dokumentÓrv załączon1'ch przez wykonarvcę'

4" Jezeli osob#osoby poclpisująca ot'ertę działa na podstarvi* pełnornclcnictrr,a. to
pełnomocnictivo to nrusi r.v si'vej tleści jednoznacerrie wskazr'rł'ać tlp1-ąwnienie do
podpisania Qferty' Pełnonrocnictrvo to musi zostaĆ rlołączone do ofert-v'i mrrsi }yć zJożclne
w oryginale lub kopii pośrł'iadczone.i za zgoclność z or1'ginałenl ( kopia pełnotnocnictu'a
porvinna lryć pośrviadczcltla notariol r: i e).

5. ofbrta'wr&zz za}ącznikalrri musi by,ć spnrząrlzona w języ'ku po}skim" Kazdy.'d*kument
składający się na olertę sporząclzony rr,iItnym jęz-yku niz język polski rr,illiett b1,c złclŻonv
wtazztłumaczenienlna języ'k polski. pośrł'iadczon'vnlprŻez W1'konar'i,cę. W razie
ivątplilvości uznaje się, iz r.vcrsja polskojęzyczna jest wersjąwiążącą '

6. Doktlnrenty składające się na ofertę mogą byc zloŻone rv ot'y;ginale lub kserokopii
potrvierdzonej za zgodnośĆ z orygi nałcnl prŻ-ez \\l1'konarvcę.



7. Za}eca się, by kazda zawierająca jakąkollviek treŚć strona ofbrty była podpisana lub
paraforvana prz-ez rłykona\\cę. Kaz-da poprart,ka rv treści ol'crt1'. Ł1 \\'Szczegolności kazclc
przerolrienie. przekreślenie, uzttpełrrienie. lraclpisanie. pr'zesłclnięcie korektoren"l. etc
powinny byc paratbwa}le przez Wvkonar.vcę.

8. Zaleca się. aby stron}' ofeńy był1'trrvale ze sobą pnłączone i kolejno pnlltlmerowane'
W treŚci oferty winna byĆ unricsz-cz-ona inl'ormacja tl ilości st}'on.

9.Zalecasię prz'v sporządzaniu ofeftil skorą'stanie z wzorÓw (fbrmularza ofert),. ośu'iadczeń)
prz;ygotowanych przez. zamaivia.iącego' Wykonawca moze przedstawiĆ otertę na srvoiclr
fbnnularzach zzastrzęŻetiiem. ze lnuszą one zawierać r.ł'sz1'stkie infonnac'ie określorre
przez zamaw iaj ące go rł' prz1.' go towan1'c h rvzorach'

l0'W przypadku, gdy infomacje zawarte'w ofercie stanorviątajenrnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisorr'ust&\Ę'o zwalczaniu nieuczciu'ej konkurencji, co clo których
rłykonawca zastrzega' że nis mogąbyc udclstępni*ne innym uczcsttrikom postępou'ania.
muszą być oznaczr:nę klauzulą.. Informacje stanou'iące taierrrnicę przedsięhiorstr.va
w rozumienirr art' l 1 ust'4 ustaw}' z dnia 16 kwiętnia 1993 r' o zrvalczatliu nieuczcir.vej
konkrtrelrcii( Dz' LJ' z 2003 t'. nr l53 poz' l50] ).. i dołączolre do ot'ert1'. zaleca się, ab1'
u''ły Y*, oddzielone spięte. Zgodnie 7 t}''m przepisenr pr1-e'ł" tzrjernrlicę przedsiębiorstlta
rozunrie się nieujawnione ć1o wiadon:ości publiczrrej inftlrmac"ie teclrniczne,
technologiczne' organizac1'jne przeclsiębiorstr'va lub irlne inlorlllac.je posiadające rl'artośc
gospodarczą co do których przedsiębiorca pod.jął niezbęcine działania rł'celu zaclrorvania
ich poufności:

1l.Wykonau,ca ponosi rvszelkie koszty związane z przygotowanienr i złozenienr ot'erty.
12.7-łożenie lvięcej niz jednej ofbrly lrrb z}ozenie olerty zawierającej propoz1'cjc altenratyrvne

spowoduje odrzucenie r,vszystkich ofert złozonych przez wykonawcę.
13.W-vkonawca rvskaze w ofercie tę część zzunórvienia. której rvvkonanic porr.ierz1'

podął'konawcom.
14. Na ofertę skladają się:

a) fonrrularz oferty (zał. rrr 1 do SIWZ).
b) oś,"viadczenie Wykona\\lcv o spełr:iclliu rvarunkórr,ur'tzialtl w poslępo\\'allitl. o ktÓrvch

mowa lv art'2? ust.l ustauT Pzp. rł'g załz1czonego \\:zoru { zał. nr 2 cto SIWZ );
c) ośrviadczenie rv1'kona\\'cY o spclnianiu rvarunku udziałrr w postępolvaniu' dotyczących

braku podstaw cio wykluczenia. o któr1,ch mo\A'a t\,al't. 24 ust.1 ustarł'1' I)zp
(zał. nr 3 clo SI\V7');

d) lista podmiotów nalezącycir do tej sanrej grup''* kapitałowej, co lł1'konarvca albo
informacja o tym, Źę rł.łkonarvcs nie nalez,ry clo grupy kapitałorvej { rvzor zał. nr 4
do SIWZ):

e) aktualny odpis z rvłaŚcirvego rejestrrr ltrb centmhlej elvidencji i inlorrnacji o działalnoŚci
gospodarczej, jezeli odrębne przepis1' rł1'nraga.ją ripisu do rejestnl lub er'videncji.
wystaw_iony nic rvcześniej niz 6 nriesięcy przed uptywenr ternlinu skiadarria o{brt:

f; W""*kaz robót budorvlanych w.vkonanyclr w okresie ostatniclr pięciu lat przed rrpłyrvem
terminu składania ofert albo rvnioskórv o dopuszczerrie do udziałrr rv postępowaniu,
a.iezeli okres prorł'adzenia działalności jest krótszy - w t1'nt okresie, z połaniem iclr
rodz.aju i rr'artości. daty i rniejsca lvvkonania oraz zalączenieltr clorvcldÓw'clotyczącr'clr
najwa'zniejszych robÓt, określających, czy robor1,te zostalr, '"vr,konane r.r'sposób
naleŻyt1'ot'az rr'skazurjących' cz;* został1' rr-1'konane zgodrrie z zasadami Szttlkj
brrdowlanej i prar.vidłowtl ukończclne (zalącznik nr 5 cto SIWZ). '

g) Wykaz osob. które będą uczestniczyĆ rv rv1,kon1'rłalrirt zalrrón,iellia. rl szczególnoŚci
oclpor.r.iedzialn1'ch za śrviadczenie us}ug, k<lntrolę jakclści ltlb kierorvania rolrotami
budolr'lanynli- rł,raz z. irrl'ornlar-jami rra temat ich krialiiikac'!i zarrodclrr'yclt.
dośrviadczenia i w1'ksztalcenia niezlrędnr,ch d<; rv1'ktlnania zanl(;r'tienia. a takze zakresu
wykonyrvanychpr'zeznie czr'trności, oraz informacjąo podstarvie clo clysponowania tyrlri
osobami (zał. nr 6 do SIWZ)'



lr) oświadczenie. ze osoby" ktÓre będą uczestniczvć w w1"kon1'walritt zanrólr'ienia
posiadają wylnagane uprarvnienia. jeŻeli usta\\)' lrakładają clbou"iąz-ek posiaclania takich
uprarłnień (zał. ru'7 dcl SIWZ).

i) opłacona polisa ubezpieczenia oC. a rv przypadktr jej braku inn1 dokument
potwierdzający, ze Wykonau'ca jest ubezpieczony od clclporł'ieclzialllości c1''rvilnej
w zakresię ptorvadzonqj działalnoś*i związ'anei u przeclnriotellr zanrorvicnia o tł,aności
nie mniejszej niz1 mln. zł ( słorrrlie: 'ieden milion złoty'ch).

j) aktualne zaświadczenie rłłasciwego naczelnika urzędu skarbar.ł'*go potwierdzające, ze
rł1'ktrnawca nie za}*ga z opłacaniern podatkórł, lrtb zaŚrviadczenie, ze uz5'skał
przewidziane prawem zrvolnieltie, odroczenie lub rozłozenie na rati' zaiegł1'clr platności
lub wstrzymanie rv całości rvykonania dec;,zji właŚcirvego orgal]Lt _ rv1'starr,ione nie
rvcześniej niz 3 miesiące przed upł1'r.venr terminu skłałjania ofert.

k} aktualne zaśrviadczeni e właścirvego oddziału Zakładrr L} bezpi ec zeń S po łccznych
lub Kasy R*Iniczego Ubezpi*czenia Społecznego potwi*rdza"iące. ze Wykotrarł'ca nie
zalega Z op}acani*nr składek na ubez-pieczenie xdror.votne i społecz-xe lub potwicrcizcnie.
ze uzyxkał przeri'idziane prawen zrł'olnienie. odroczenie lrrb n:złozenie n* raty zaległy'clr
płatności lub lvstrz.vlnanie rv całości wykonarria decyzji rr-łaścirvego organu -
wystarł,ione nie wcześniei rliz 3 nliesiące przed upł.u_lveill tenninu skladirniił *.nioskÓtv
o dopttsrczr:rrie do uclzigłu W postępowaniri o r"rdzięlerrie zatrrclrł.icnia albo skłaelarriri
ofen.

l) dokurnenty potr'vicrdzaiącc ivnicsicnie r'vadiunl ( rlvmieniollc tr' rozdziale IX SI\YZ).
ł) dokurnent określający zasady leplezentacji oraz osoby uprar.vnione ilo reprez*ntacji

wykonarvcy. a jezeli rvykonarvcę reprezentuje pełnonrocnik - takze pełnolnocnictrvo
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezen'torvania rvykona\ł:cy.

m) SzczegÓłow1, kosztorys ofeno'uvy.
n) Harmonogram rzeczowo - tenninowo - finanson'v.
o) Zbiorcze zęstawienie kclsfióvl.
p) jeżeli rv1'konarł'ca ma siedzibę lub rniejsce zamieszkarria poza ter;-rorittnl

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokunlerrtórł,' o któr'vch nlor.va w pkt. e, j. k, składa
dokunrent lub dokumenty zgodnie z zeisadąrvskazanąrv pkt. Vl ppkt B niniejszej
Specytikacji.

XII. MIEJSCE ORAZ'T'ERMIF{ SKLADANII{ OFERT:
1. oflert'"_ musząb'vć złoŹone w'siedzibie Zamau'ia.iapego rł'C]ozdzie prz1, ul. Radomsku 7

_ pokoJ nr 103, w terminie do dnia 17 czenvca Ż013 rolru clo godz. 09 : 50 .

2. ofer"lę należy rrnrieścić w zamkniętynr opakowaniu' unien"lożliri'ia.|ąci'm odcz1tanie
zawaności bez uszkodzenia tego opakowania. opakor.vanie rvittno b},ć oznaczone naz\\,ą
(firmą) i adresem Wykonarvcy, zaadresowane na adres Zespól Ekonomiczno
Administrac$nl' SzkÓł w Goździe ul. Radon:ska 7, 36 * 634 coz.d oraz' opisane:

naztva ( firma) Wykonawcy
adres Wykonarvct'

Zespól Ekononriczno
szkÓt rv Goźtlzis
ul. Rndornsh* 7
26 - ó34 Gózd

.{clministraqinl'
'a---

*Budowa sali gimnastycznei prry PSP lv Kuczkach Koloniitt
Nie otwierać nlzed dniem 17 czer*yca ?013 r. łtz- 1t}: 00

3'ot'ęrta otrzymane przez Zamawiającego p$ tenninie składimia ofert z*statrie niezrvłocznie
zrl rócona rlrykonarvcy bez otrvierania.



4. W}'konawca może wproll'adzić znrian'v. poprarł'ki' mod5't-rkac.je i uzupełnierria do złożorre.j
oi'en1'pod rvarunkienl, ze. Z1'lrari'iając'l' otrz-1'tna piserrrne zau'iaclonljerrie o rrprorr'adz-enitl
zmian przetl terminem składarria cfert. Porviadomienie o r.rprorł'adzeniu znlian nrrrsi bvć
zloż.one rv'edług takiclr samyclr ł&sad, jak składna oferta tj. rv kopercic oclporviednio
oznakowanej napisem .. ZIVIIANA". Koper't3, oznaczone ..ZMIANIA" zostaną otwarte prz}'
owieraniu or*ny' \1.Iykonarvcy. który wproriadził znliall1,i po strrierclzcnirr popra,,,ności'
procedrrry" dokonywania znrian, znstaną dołączi;ne do ofe*.v.

5. Wykonarvca ma pra\Ys prz*d upłyrł.em terminu składania oler1r.vvcotać się z
postęporł'ania pr:przez złozenie pisemnego powiadonrienia, w'edług ty{:h sam1'ch zasad jak
rłprowadzanie zmian i poprarł'ek z napisem na kopercie.. WYCOFANIE''. Koperti'
oznakowane \Ę' ten sposób będą otrł'icrane w pierivszej kolejności po potri ierc1zeniu
popralł.ności postęptlrvania Wyki:nawcy oraz zgoclności z dall-vn:i zanrieszczon5,mi na
kopercie wycofarrej rfbfty. Koperty z ofertami wrycoferrymi nie bęclą otrvierane'

XIII. MIEJSCE orŁĄz TER*II]Y OT\ryĄRCIA OFERT:

" 1. otwarcie ofer1 nastąpi rv siedzibie Zanrau'iaiącegc) przy' trl. Radonrskicj 7. rv Gozrizie.
lv poko.iu nr 105. rv dniu 17 czcnvca Ż013 r. o gotlzinie l0: 00 .

2. Bezpośrednio przed otrr arciem ofert Zanrarr iający poda ltrr'otę..iaki1 zanlie rz.a prze7-nacZ!'c
na sfinansowani e zanrówienia.

3. Podczas otrvarcia oi]ert Zamąrviający poda rrazrły { firmy) . aclresy tl Ykot1ar\,cÓtv,
iniormaeje dotycząc* cen}' , terminu rvykonania zamÓrł'ienia" okrestt grvaratrcii i rvarunkir.r,
płatności zar.vartych rł' ofcr1aclr.

4. onł'arcie ofert jest jarłłre, luv1'konawcy mogą uczestniczyc rł' sesji otu.arcia ofetl.
W przypadku nieobęcności wy'konawcy prz}'otrr'ieraniu ofer| 7-am&rviający prr-eśle
wykonawcy infornrację z otwarcia olęrt tra pisemrry wniosek r'vykonawcy '

XIY. OPtrS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY:
l. Wykonawca określi cenę oferĘ' brrttlo. ktÓra stanorł'ic będzie rv1'nagrodzenie rycznlton'e

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając w zapisie liczbowym i słowrrie
z dokładIroŚcią do grosza ( do drvoch rnie.isc po przccinku;.

2. Cenę oferty należy podać w formie t'ynagrodzenia rr'czałto\\,ego ( alt. 632 Kodeksu
C'vwilrrego}. Cena oferty 'musi zawisrać wsr;ystkię koszt-t, rriezbędne do korrty"nrrorvania
i zrealizorvania załrÓwienia rE'nikające wprost z dclkunrerrtacji projektorvej. jak rórł'niez
lv niej nie ujęte. a bez ktÓry"clr nie moŻna w.v*konaĆ zatrrÓrvietria' \\'y'krrnawła jest
zobowiązanv r'v cenie ofer'ty uu'zględnic takŻe zalatrviellie rvszclkich innyeh funrralności
dotyczącyclr budorvy i kosztÓrł,z tym z\Ą'iązanych. Podstarvą do opmcowania cen-v
ryczałtorve'ijest ilokrrrrrentacja projektowa i specy'fikac.ia techniczna rłr'konania i odbioru
robót. Załączone przednriary robót słuzątylko do uztt1:e}nictlia opistr przcdllliotu
zarnÓwienia i nie są podstan'ą do lłyliczenia ceny. Zgodnie Z istotą \l}nagrodzenia
rycza}torvego przedmiar robót do rr1,liczenia ceny oilrty rr inierl spor'ąaz;e Wvkonarvca lta
porlstłrrvie dokrunentacji projektowej lub pomiarór.v z nattu1'' Wr'kotrarvca nrusi
przewidzieć rvsz1'stkie clkolicznoŚci. ktÓre mogą ręł1.'nąĆ na cenę zamórvietria.
Wzt'iązku z powyźsr;*m, Zanrawiajr1cy uqĘowiazrłjś'Wykonarvcę d<l dokonania
tvizji lokalnej i sprnrvdzenia w terenie rynrunkórr rvykon:rnia ziłnrirvieni*.

3' Wykonaivca zobolviązan.v jest r'vvkonać i przedłoŹ1,c rv ofercię szczegołorr'}, kosz.tory,s
sporządzorr\'( zgoilnie: rąsttlarni us!alon1'nti w ro:poł':L(l:enitt !Iini'strtt ln|)'łii-rilttłł'l,: tlllił !8 nttł.ił'

2{J04r. w sprtw,ie akreślenia ntetłcl i ptxlstł :ł spurły!:ełiłl ffgr';ltrł},'r tł inv,tsłłrskie go' ub!it':iłtiłt

wprogrłłłnie.liłnkciłłnalna*złĘl:llłul'vvm ''D:. L. Jv'lJ{i. 1itr' 13$9lj.SzczegÓłors''* k<lsztorys
ofertorr'v opracowany przez Wykonarvcę będzie nria} clrarakter pomocnicz1.' i nie będzie
podlegał weryfikacji' Suma rr'artości podan1'ch rv szczególt}\ł'\'m kosztol'vsic ofcrttlrr'r'm
musi być zgodna z ceną ofertorvą brutto. .Iezeli Wykonarvca przelviclzial rv ccllie
ofertowej zakres robix _r.v1'nikając1' z rł,łasrre.i kalkrrlacji robot !1'lnczasor'ł1.'clr i prac
towarzysząc'vch rrie objętych dokumentacjąprr-etargor.vą oborłiąean}, jest rowrrirlz
urvzględnić tęn zakres rv szczegńlouTm kosztor1'sie. Ewentuallle upusty ot'ertllr,ane przez



rłykonarvcę m u Szą być zarr'ańe w cenąch .i edrrł:stkonych.
4. I"IarmonogTall] rzeczolvo * tenninorł'o * {inansorv1'oraz zbiorcze z'estar.t,icnie kosztori,

Wykonawca zclbor'viązan-v jest opracowaĆ. korzystajllc ze rr'Zcll'ilrr' statlo'uviącyclr
Załączniki do SIWZ. Sutna li'arlości podan1ch lr.harntonogrłmie i zbiorczym zcstatticltirt
kosztów musi być zgoclna z ceną ofertową i szczegółow5'tn kosztota'seln ofefiou1trl. .Iezeli
Wykonarvca przervidział rv cenie ofer'torr'c'j zakres robót n'ynikając1'ch z r,o'łasnej

kalkulacji robót tymczasowych i plac torłarzysząc1.'ch nie objętyclr dokumentac.ią
przetergowąobowiąparry jest rÓr.r'nież ur.vzględnic ten zakres rv odpoivicdrriej
poącji hatmonogranru.

5. Cena podana przez Wykorrawcę w ofercie jest ceną, która obejnruje rr'szelkie koszt;*
zrviązane z realizacją zantorr,ienia i rlic nrozc ulec podwyzszelriu przcz okrcs
obowiązywania umou1.

6. Jeżeli złożona ofęrta porvodować będzi* pnwstanie obowiązku podatkorr'ego
Zanrawiającego zgodnie z przepisanri o podatku od towarów,i usług rł.zakresie
dotycrącym We\ł:nątrz rvspÓlnotolveao nab1'cia torvarorv. Zamawia.iący lv celu oceny

'' takiej of*rty dolicz1'' do afernrvanej cen1, podatek od tclrł'arórł' i rrsług. ktÓry miałb3.
obnwiązek rł.płaciÓ zgodr: i e z- clborv iazuj ąc1' m i p rzepi saru i'

XV. oPIs KRYTE',Rri)w, KTÓRYI{I ZAlvtAwtA.IACY BĘDZIE SIĘ- KtERowAŁ PRZY \\JYBORZE oFERTY, WRAZ Z PoDANI'Ii}t ZANCZAnNl"Ą
TYCH KRYTERIOWORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1' Prz-v rvyborzc najkorzy'stniejszej oferry, Zanrarviający będz.ie się kierorr,ał krl"terium;

Cenł 10{}%

2. W kryteriufil,,cen&'' Zostanię zastclsowany następujący wzÓr:
Cena minimalna brutto

Ocena punktowa = -*-- x 100
Cena oferorvana brutto

3- ohliczęnia dokorr*ne będąz dokładrrością dr: dwoclr rniejs* po przecinku.
?. I,anajkorzystniejsz-ą zostanie uznana oferta. ktÓra uz1.ska najrłyższą 1iczbę punktarv"

XVI. TIDZIELEIYIE ZAMi}WI ENIA
L' Zamarv.iający udzieli zanrÓlvienia wykonawcy, którego ol'erta odpor'viada wszystkim

u1'nraganiom określonyffi w ustarvie Pzp oraz i.v niniejszej specyfikacji i została or:eniona
jako najkorzystrriej*za w oparciu o podatre rv ogłoszenirt o zanlÓrvienitr i Spccyfikacji
lstotnych WarunkÓrł' zanówietria kryterium rłvhoru.

2. o odrzuceniu ofert(_1') oraz iłyborze trajkorz"r'stniejszej ofert3'"- zamarviający z-arłiadomi
niezwłocznie rł.ykonar,r'cÓrv' którz'v zloz"vli ofert'v u'przedn'iioto\\1lll1 postępowaniu,
podając uzasadrrienie faktyczne i pra*'ne.

3. Zamawiający zawiadomi rowniez o Wykonawcach. ktÓrz,v Zostiili rv1'kluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnicnic faktycme i prarr'ne'

4" }.triezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty'' zamarviajap1' zarr'iadomi r'r.1konau'cÓw,

którzy złoŻyli oferty rv przednrioto\lTm postępowaniu oraz zamjeŚci inlbrmacje.
okręślone w a}t'92 ust.1 pkt.1, aft.94 ust.l lrrlr ż rzp { zar.ł'iadomienie o rłvborze
najkorzystniejszej olerty) na lvłasnej stronie irrternetolłej { p}_vrł''_b'lp.gc{d'&} w zakładce
Zamówierria publiczne) i rv swojej siedzibie na..Tablicy ogłoszeti''

5. W przypadkririnierr,'aznienia pro..du'y Zamarr'iający płrrviadonri niezrvłocz-nie r.łszystkich
Uczestników pn stępox'ania r,vskazrrj ąc uzasadn ien ie fnkt'vczne i plawne.

6. Do r.vykonawey: ktorego olerta zosl'anie rvybrana. Zostanie lrrysłana dodatkolva infunrracja
o miejscu i terrninie zau'arcia ttmo\v\' .

7. Żanrawiający uawrzc un]owę rł sprarvie zamó*ierria pub}iczncgo u'tcnnitrie nie krÓtszynr
niz 5 dni od dnia przekazania zarł,iadonrienia o wvborze of'ertv t'aksem. albo l0 dni* jezeli
zostało przesłane lv inrry sposÓb ( pisemnie}

8. Zanrawiają*y nroże zarą.rzeĆ unowę lv sprawie zamÓwienia publiczrregtl przed upł,vw*m

5- dniowego terminu. jeżeli w postęporł.aniu zostanie złozcln* tylko jeilna olęrta .



xwt. IN|ioRMACJE o FORMALN0ŚCIACH, JAKIE PO\I'INNY zosTAC
D0PEŁNIONE Po WYBORZE oFERT\i w CELLJ ZAWARCIĄ UMO\\,\:
w sPRĄwlE zAMowIIiNI A PUBLI CZNliGo :

1. Przed pcldpisaniem ulno\\"}' Wykonartca będzie zrrbowiązany elo r.vniesienia zabezpieczenia
należ1'tego w1,kolra:lia umo\\'Y .

2. Wykonawca, którego ofurta zostanie rrr'brana jakcl najkorz-vstriejsza przekazc
Zamawiającemu infornrację dot1'czące clsÓb podpisując5.c1r utnclrvę t"lraz osÓb
upou'a:Źnionyclr do kontaktów rv związku z realizacją unlow},'

XYXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAT}AZPIECZENTA NALEZYTtrGO
WYKONANIA UMO\YY:
l' Wykonawca,łtÓrego oferta zostani9 rr'y''brana zoborvięany jest przed podpisaniem

umo\\y *nieść zabezpieczenie naleŻytego i'vykonania um*wy w rvysokości l0 % cen'v
.. całkowitej podanej rv olercic rv :

a' pieniądzu;
b. poręczeniach barrkorvy'ch lub poręczeniach społdzieicz.ej kasy oszczęclnościor'vo _

kred1towej z t}'m Że zoŁrarviązanie kasy jest złrł'sze zubłrr.vią"zalriem pienięzll},m:
c. gwarancjaclr bankolvl,cll
d. grvarancjach ubezpieczenior.lrych;
e' poręezeniach udzielanych przez pcldnrioty. o ktÓrych }nowa w ar1'6b Llst.S pkt ?

ustawy z dnia I listopada 2000 r. o ut$,orzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Dz. U. 2007 l. Nr 42 poz. 275 r.piżn. zmian.

2. Zamawiający nie lvyraza zgody na zabezpieczenie wnoszollę lv:
a) w wekslaclr z poręczeniem rvekslorvyn barrku lub społdzielczej kasy oszcz.ędnoŚciorvo

- kredltowej ;

b) przez ustanowienie zastarłLt na papieraeh rvartościor'ryclr crnitorl,anyclr przez Skarb
Państwa l ub j ednostkę słrmorzącl u terytorialnego ;

c) przez ustanowienie zastarąu rejestrowego na zasadach określrrrryclr rv przcpisach
o zastawie rejestro*,ym i rejestrze zastarvów.

Zab*zpieczenie rłnoszone w lomie piclrięŻnej \Ą/r'konar.r'ca rr'placi prz'e lcwetn na
następu.iący rachunek bankorr1 Zalnaił'iającego: {16 124t} 3259 t1l1 00t0 t457 tló62

3. Zabezpieczenie należytego r'vy'kelrrania Llmowy zostanie zrvrÓcone rv ternrinii*;
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _ 70 9/o

l5 dni po upł-v"rł'ie okresu rękojmi- 30 %'
UWAGAI Czas trrł.ania okresu rękojmi jest tożsanr3' z okl'csem utlzielonej
prueT. W1'kon arvcę glva rau cji j a kości.

XIx" ISTOTNE DLA sTRoN PosTAlio1vII{NIA' KTÓRE ZosTAł,Y
\YPRo}ryADz0NE Do TREśCI ZAWIERANĘ.' UMowY \Y SPRA}YIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, WZOR UMO\Wj:

1. Istotne postanorvienia umor.vy Żalvarte zostały w"załączonynr prnjekcio iltnorr",l'
( zał. nr 8 do SIWZ). 

:j:--.
)LY- P0UCZcNIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAwNtrJ PRZYSŁUGUJłCYCH
lYYKONAWCY w T(}KU PO$TĘP(}WANIA
0 UDZIELENIE ZA}\'{ÓWIEIiI'IA :

Wykonarvcom. & takze innyrrr osrrbom. jeżeli iclr irrteres pra\\'1]v lr, ttzr'Skaniu zanrÓwienia
doznał lub rnrrze doznaĆ uszczeńku w rłynikrr naruszenia przez zamari iającego przepisów
rrstawy Prarł'"o zarlÓwieli publiczn;.'ch" na podstarr.ie art. 180 ust.2 usttt\\'v z clnie 29 st1'cznia
2004r. Prawo zalnówień publiczn1'ch t t. j' Dz. tJ. z 20l0 r. rlr 1l3: poz. 759 zc ztll.)
przysługuj e od*'ołarri ę *1'łącznie lvo bec czy'nno śc i :



1) wr\rt1|ug'*rria r:dwclłującego z postępowania o rrdzielenie zanrówienia;
2) odrzucenia ofbrty odrł'ołując*go'

XXl. Zamarviając1' nie lrędzie udzielnl zaliczek na poczet rv1.lion:rnia zumórvienia ( ałl.
/SJa asrorry z dnia 29 ssłcznił 20a4 r, _ Prayo zamówiełI płthtieznych)

XXI[. INFORMACJA o DO}USZCZnNIU PRzEz ZAI\.IAWIA.|ĄCEG0
SKŁADANIA (}FERT CZĘŚfi owYCH
Zamawiaj ący nie dop uszcza składani e ofert *zęśc i o l.łyth.

XXilI .ZAM{}WIENIA. UZUPEŁNIAJACE.
Żamawiający nie przewidrrje możlirvości trdzielenia zgmÓrvięń trzup*łr:iąiącyclr.

XXIY. OFERTY WARIANTOI,YE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7
ustaw} z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamÓrvień publiczn-'-cl:" ZanrÓrvienie tnttsi

.' być zręnlizowane zgoclnie z warunkami clkreśIonymi ,uv SIWZ,

xxY. Adres poczty elcktronicznej lub strony iRternetorvej Z*nrarłiającego, jcżcli
Zam*wi*j ąey do p uszcza po roru m ie,lv a n ie s ię etrogą elektro ni czną :

Zamau'iai ący nie dopttszcza porclzumier,r,ania się drogą el ektroni c zną.

xXvI. Informacje cloĘ'czące rvalut obcyclt, w jłkich mogą b;'ć prorr'adzone rozticzenia
międą Zamarviając!'m a Wykonarr'cą:

Roz}iczenię między'I-amal.r.iającynr a Wykonarvcąbędą prorr,adzclne rr'1 lącalie rv złotyclr
poiskich.

XXVII.Informacja na fcmat aukcji elektronicznej :

Zamalviający nie przerr'iduje plzcprorr'adzcnia aukcji elektronicznej na podstarvie eń' 91 b
ust.l ustawl' p.z.p.

XxuII. Informacja o rvysokości zrvrotu kosztórv udr.ialu rr" postęporl'aniu, jeźeli
Zamarł'iając'l'' przerviduje ich z}vrot :

Zarnarł.iający nie prze'"viduje zlvrottt kosztórv udziału lv postępor'l,aniu.

xKx. Zątlanie rvskazania przez \ł'r'ktlnarvcórv rv ofcrcic części złmórr'icnia, który'ch
rr'1'kon a n ie p orr' ierzł' p o drr'.y_ ko n a}v c0 m :

Zamawiający ząda rvskazania przel Wykonawcę, w ofercie części zamÓwierria, które
Wykonarvca powierzv Podwykona\\'con]' Brak inftlnnacji w lej spr'arvie bęclzie oznaczal.
iz Wykonau,ca nie zamierza powierzyć zadnej części zanrórvienia poclw1'kollawcon'

xxx. określenie części uamó\ł'i€aia, która nie *roże |ryć porvierzona potlrv1.kon*lvcom;

Zarlrawiający nie określił, która częśc zanlórvienia lrie moŻe bvć porvierzor'ra
Podrvykonawcom.

XXX I. Dodatkorve postanorvienia:

l.Zamawiający nie przen'iduje zarł'arcia umoł\T ramow€j, --= 
,"_

?.Zamawiający nie przelvidtrje ustanowienia dynanricznego $y$tęmtl zakupÓt', :

3'W sprarvach nie ureguloxoanyclr niniejsza S]WZ rrrają zastosowanie przepis'r, ustarły
Prarvo zaniówi cń prrb l icz-lli'cIr.

Załącznikanri do SIWZ są :
1' Załącznik nr 1 - Fonrrularz ofbrly,
2. Załącznik nr 2 - oŚrviadczcnie. zgodnie 7.afi.Ż2 ust.l ttsratvy,
3. Załączniknr3 - oŚwiadczenie, zgodnie zart'24 ust. l ustalty,
4' Załączrrik nr 4 - Lista podrniotórv nalezących do te.i sanrej grtl]]},kapitalorr.c].



5. Załącznik nr 5
6. Załącz.rrik nr 6
7. Załącznik nr 7
B. Załącznik nr 8
9. Załącznik nr 9
10. Załącznik nr 10

t l' Zaiącznik nr' l1
lŻ. l.ałaczniK nr ll
1 3. Załącznik nr 13

GózrI' dnia ff. mxjn J0l3. r.

- Wykaz u.1,konanych rohót w,okrgsie ostatlrich pięciu lat,
_ Wykaz osÓb. ktÓrc będą uczestnicz.v-ć rv rvykonyr.van'iu zanrór,vjenia.
- oświadczenie rł'vkonawczv
- WzÓr umow}'.
_ Harnronogram rzeczo1Ą.,o * tenninowo _ finansorłry
- Zbior'cze zcstawienie kosztów'
_ Specyfikacia techniczna Nrykłrnania i orlbioru robÓt
_ PrzędnriarrobÓt
_ Projekt budorłlany

ZATWIERDUONA


