SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zp. 1l3lGOZl2012
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o warlościmniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy

z dnia29 stycznia}}}4r. - Prawo zamowrch publicznych

TERMoMoDERN IZ^CJ ABUDYNKU GMINNEGo oŚRoDKA ZDRoWIA
W GOZDZIE
Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzone jest na podsta''ł'ie przepisów
ustawy z' dniaŻ9 stycznia}}} r. Prawo zamowrcn publicznych (t. j. Dz.U. zŻ0|0 r. Nr 1 73, poz.
759 ze zm.), zwanej w dalszej częściSpecyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w skróoie
,. ustawąp.z'p.'' lub ,,P'rP" oraz.aktow Wykonawczych do tej ustawy.
Do czynnościpodejmowanych ptzezZamawiającego i u'ykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnta23 kwiętnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16.
poz.93, zpożn. zmianami) , jeŻeliprzepisy ustawy Prawo zamówienpublicznych nie stanowią
inacze_i

.

Strona internetowa

wą'yłbł:.ggzdłlclnia

.

.4./J,

a5.,.[aJ?
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Zdrowia w Goźelzie
Nazwa

reprezentowany przez

:

Dyrektora GOZLecha Zahorskiego

NIP:
Adres:
Strona

796-22-28-810
ul. Lekarska4

intemetowa:

telefonu:
Numer faksu:
Czas wz,ędowania :
Numer

II. TRYB

:

, 26-634 Gozd

www.bip.gozcl.pl

(48)

320 20 19

(48)

320 23 02

od poniedziałku do piątku w godzinach 8'00-l8.00

UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielęnte zamówięnia publicznego prowadzone.jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 styczniaL))4 r. Prawo zamówięń publicznych
( Dz. U. z2010 r. Nr 113, poz.759, ze zmianami), zwanej dalej ,, ustawą p.z.p." lub ,,Pzp"
o wartoŚci łącznej nieprzekracząącej wyrażonej w złotych równowartości kwoty okreŚlonej
w przepisach wydanych na podstawie arl.l 1 ust.8 ustawy p.z.p. ,

1.Przedmiotem zamówienia sąroboty budowlane tj. ,,TERMOMODERNIZACJABUDYNKU

GMINNEGO oŚRoDKA ZDROWIA W G)ŻDZIE.

\..

.

2.Szczegołowy opis przedmiotu zamówieniaZawlera; przedmiar robót stanowiący załącznlk
nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznl'k
nr 7 do SIWZ.
Zakres robót: częściowawymiana stolarki okiennej, ocieplenie Stl'opu nad parterem . wymiana
obróbek blacharskich parapetów zewnęttznych, ocieplenie ścianbudynkrr styropianem metodą
lekką, mokrą ( kolory grupy II ).
3.Roboty naleŻy wykonać w oparciu o przedmiar robót oraz specyfikację technicznąwykonania
i odbioru robót..
4.Mieisce realizacii zamówienia: Gozd, ul. Lekarska 4. Ż6 - 634 GÓz'd
5.Nazwy i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnyrn Słowniku
Zamowień Publicznych ( CPV)

-

-

:

45320000-6 lzolacje cieplne,
45421000-4 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV.

powinien zapoznac się
z oczekirvaniami i wymogami ZamawiającęEo oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje'
co do ryzyką, trudnościi wszelkich innych okoliczności. jakie mogą rvystąpiĆ w trakcie realizacji
zam(rwienia.

6. W celu prawidłowego sporządzenia oferly, Wykonawca

.ZamawiĄący dopusz cza moż|iwo Śó dokonan ia wiĄi lokalnej pr zed termin em
składania ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z miejscem
realŁacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferĘ wszelkich innych prac
nie objęĘch niniejszą dokumentaeją,a koniecznych do wykonania ze względu
na sztukę budowlaną oraz do poniesienia dla prawidłowego zrea|izowania przedmiotu
zamówienia.WiĄa lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.
8.Wszystkie proponowane materiały musza spełniać warunki Polskich Norm, posiadaÓ
Aprobaty Techniczne ITB albo deklaracje zgodności.
9.Wykonawca wykona przedmiot zamówieniazmatertałów własnyclr. które powinny
odpowiadaó co do jakościwymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca I994r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity z2010 r.Dz'IJ. Nr 243, poz.1623 zpóźn. zmtan.)'
1Q.Prace musząbyć wykonywane, tak aby teren prac był Zaws'Ze zabezpteczony przed
wej ściemosób trzecich.
11.Powierzone roboty muszą być wylronywane rzetelnie i terminowo, zgodnie 'z ofertą
złoŻonądo przetargu i zasadami sztuki budowlanej.
12.Teren robót musi zostac zabezpteczony pod względem ppoŻ. i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialnośćwobec Zamawiającego i osób trzęcich za szkody powstałe w trakcie
r ealizacji zamowienia.
l3.Wykonawca udzieli Zamawia1ącemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty objęte
przedmiotem zamow|enia na okres trzech ( 3 ) latllcząc od daty odbioru końcowego.
14.W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,
opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanię znakutowarowego, patentu lub pochodzenia,
Zamawta1ący dopuszcza składanie ofert równowaznych z zastosowanięm innych materiałów
( wyrobów) niz podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pod
waruŃiem , Że zaproponowane materiały ( wyroby) będąposiadały parametry techniczne
nie gorsze ntŻte, które przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
l5.Zgodnie z art.3O ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązante
równowazne, jest zobowiązany wykazac, zę oferowanę przez niego materiały ( wyroby)
spełniaj ą wymagani a okre ślonept Zez ZamawiĄ ące go .
16.W takim przypadku Wykonawca musi zał'ączyćdo ofer1y foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne tych materiałów ( wyrobów), aby Zamawiający mógł sprawdzió
czy odpowiadająone wymaganiom postawionym w specyfikacji tęchnicznej wykonania
i odbioru robót. Zaofercwane materiały ( wyroby) równowazne muszą odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów opisanych w punkcie 9 SIWZ.
l7.Wykonawcazobowięany jest do złożentawrazZ ofertą' opracowaną na podstawie
przedmiaru robot - stanowiące go załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznlknr 7 do SIWZ - oraz wizji lokalnej
miejsca, w ktÓrym będą prowadzone roboty budowlanę, kosztorysu uproszczonego
Kosztorys opracowany przezWykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie
podlegał weryfikacj i. Zaleca się jednak, aby określone zostały cenY na w-szystkie elementy
zamówienia wymienione w przedmiarze robót.
1 8.Wymagania przedmiotowe
a) Kosztorys sporządzony metodąuproszczoną(zgocinie z zasadanti podanymi w Środowiskowych
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:

metodąch Kosztorysowania Robót Budowlanych , wydaąlmi w grudniu 200 l roku przez Stowarzyszenie
Kos zt orys an t ów B u d ow l any c h i Zrz e s z eni e B iu r Ko s zt ory s ow ani a B u d ow l an e go ).

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamówienia_ ,,Termomodernizacja budynku Gminnego ośrodkaZdrowia w
Goździe,, : od dniapodpisaniaumowy do 30.08.20l2 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DoKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKoW:
l.W postępowaniu mogą wziąć.udział wykonawcy,kt;órzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l ustawy Pzp:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnościlub crynnoŚci
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
t.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Z uwagt

na charaktęr przedmiotu zamówieniaZamawiąący nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którzy 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
- 1.4. winien spełniaó co rrajmniej jeden z Ęch wykonawców albo

z warunków określonych w pkt. 1.1.
wSZyScy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określonyw pkt.2 powinien spełrriaó kaŻdy z wykonawców samodzięlnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą braŁy udział w realizacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodntć, zamawiającemu' izbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do ręalizacji zamówienia w szczególnoŚci przedstawiając pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ntch
przy wykonywaniu zarnowrcnia.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTOW JAKIE MAJĄ
DOSTARC ZY C wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

A. W

celu potwierdzenia spełniania warunków udztaŁuw postępowaniu do oferty naleŻy
załączyc:

l'.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.1 ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 2 do SIWZ (oryginał);
W przypadku oferty składanej ptzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamowtenla publicznego' oświadczenlęo spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztych wykonawców albo wSZyScy ci wykonawcy wspólriie.

B. w celu wykazania braku podstaw

do wykluczeniazpostępowania o udzielęnie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach'o których mowa w art.24 ust.l ustąwy naleŻy złoŻyć następujące
dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych 'za zgodnośc z oryglnałęmprzez
wykonawcę lub osobę upowaznioną z zachowaniem sposobu reprezentaoji:

l.oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczęnia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.7 ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z właŚciwego rejestru' jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniejniz 6 miesięcy przedupływem tętminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczeniew zakręsie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wg wzoru
nazał. nr 4 do SIWZ (oryginał);
3.Aktualnę zaświadczenie właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawc a nie za|ega z opłacaniem podatków lub zaświadczęnie. Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenielub rozłoŻenie na raty za|egłych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące
ptzed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarnleszkaniapozatery.torium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentóq o których mowa w pkt' 2 i 3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, Że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci,
b) nie zalegazuiszczeniem podatków, opłat, albo Żę uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenię naraty za\egŁych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania oferl. Dokumenty' o których mowa w lit. b) powinny być
wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofęrt.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa kaŻdy z wykonawców oddzielnie.

VII. INFORMACJE

o SPoSOBIE PoRoZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PF.Z'E,KAZYwANIU OŚwIADCZEŃ LUB DoKUMENTow, A
TAIUŻEWSKAZANIE oSoB UPRAWNIONYCH Do POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski' zawiadomi enia otaz
informacje zarnawiĄący i wykonawcy przekazują faksem , z, zastrzeŻeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeŻona jest do złoŻenia oferty wraz z załączn\kami' w tym oświadczęń
i dokumentów potwierdzĄących spełnianie warunków udztałuw postępowaniu, oświadcz'en
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie ptzez oferclwany przedmiot zamowięnia
wymagań określonychprzez zamawiającego oTaZ pełnomocnictwa.
4. JęŻęlizamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem,kuŻdaze stron naŻądanie drugiej niez:włocznie potwierdzafakt
ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iz pismo wysłane pruęzzamawląącego na numel faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umozliwiaj ąc>r zapozna.nie się wykonawcy
z treŚciąpisma, chyba że wykonawca węZwany pr7'ez r,amawiąącego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia,wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
1.

ww wiadomoŚci nie otrzymał.
6. Zamawtający nie udzielażadnych ustnych i tęlefonicznych informacji' wyjaśnień
w pkt.4 oświadczy iz

czy odpowtędzinakierowane przęZ Wykonawcow zapytania, w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej.
7. Korespondencję związanąz niniejszym postępowaniem. należy kierowac na adres :

Gminny Ośrodek Zdrowiaw Goździe
ul.Lekarska 4
26 - 634 Gózd
Faks: 48 3893678
8. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Lech Zahorski

- Tel. 48

v[I.

320- 20 -19, godz. 8.30

-

14.00

OPIS sPoSoBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. WykonawcamoŻę zwrocic się do zamawiającego z

pisemnąprośbą- wnioskiem

o wyjaśnienie treŚci SIWZ. Zamawiającv odpowie ntęzwłocznie , nie późntejjednak niz

\-

2 dniprzed upływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie' przesyłając
treŚć pytania

i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieŚci taką

informację na stronie intemetowej wrł'w.bip'gozd.pl - pod warunkiem, ze wniosek
o wyjaśnienię treŚci specyfikacji wpłynąłdo zamawiającego nie później niŻ do końca dnia,

.

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

.

2. JeŚli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o

którym mowa w pkt. 1 lub

doty

czy udzielonych juz wyj

aśnlen.

Zamawiaj ący moŻe

udzieliÓ wyj aŚnień lub pozostawić wniosek bez rczpoznania.
3. Zamawia1ący nie przewiduje zwoŁania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaŚnienia treściSIWZ.
4. JeŻeli w wyniku zmiarty treściSIWZ nieprowadzącej do zm:rany ogłoszenia o zamówieniu

\'

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęnie zmtan w oferlach, zamawiĄący
przedłuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano

SIWZ oraz umieścitakąinformację na stronie internętowej wr,wv.bip'gozd.p|.

Ix. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,oo zł ( słowni e : trzy tysiące zł
00/100); Wykonawcazobowięany jest zabezpieczyÓ ofertę wadium nacaŁy okres związania
ofeną.
2. Wadium należy wnieŚć w terminie do dnia 30 maja 2012 r. do godziny 10: 00 .
3. Wadium może być wniesione
a) w

:

pieniądzu (przelew na rachunek bankowy),

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z

ty

m Że p or ęcz'enie kasy

c) w gwarancjach bankowych,

j

e

st za'w sze poręczeni em

p i

enię znym,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach

udzielanychprzez podmioty, o których mowa w

ar1. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007

r.

Nr 42, poz.27 5 z poźn. zamtan.

).

4.Wpłaty moŻna dokonaÓ na konto: Gminny oŚrodęk Zdrowiaw Goździę w Goździę nr rachunku
bankoweso Pękao S.A. II o/Radom nr konta 80124057031
(a

11

1000049021259

dowód wpłaĘ lub jego kopię potwierdzoną przez Wykonawcę załączyć do oferfy ).

5. Wykonawca obowiąany jest wnieŚć wadium ptzed upływem tetminu składania ofeń.

Wadium musi znaleźć sięna koncie ZamawtĄącego przed upływem terminu składania
ofert.
6. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt 3 na|eŻy w

załączyc do oferty

'\-

formie oryginału

.

7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganęgo wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie

wykluczony z postępowania'

a

jego oferla zostanie uznanaza odrzuconą.

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznięniu postępowania, zwyjątkiem Wykonawcy'
którego oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza z zastrzęŻeniem pkt. 15

.

9. Wykonawcy' którego ofbrta zostaławybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

adium nięzwłocznie po zawarciuumowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

'

wniesienia zabezpieczenianaIeŻ1Ąego wykonania umowy, jeŻeltjego wniesienia żądano.

l'l.Zarnawiający zv'raca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

|\.ZamauliĄący zaŻąda ponownego wniesienia wadium przęz wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jezeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

\'

oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przęz Zamawiające go.

t2.Zarnawiający zatrzymuje wadium wrazZ odsetkami, jeŻeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmowił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

okreŚlonych w ofercie;
- nie

wniósł wymaganego zabezpięczęnianależytego wykonania umowy;

- zawatcle umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemozliwe zprzyczyn
|eŻący ch po stronie

Wykonawcy.

13. Wadium wniesione w

pieniądzą Zamawiający zwróęi wraz z odsetkami wynikającymi

Z umowy.rachunku bankowego, na którym

było przechow}'Wanę pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji baŃowej zaprzelsw pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14. Wadia wniesione w

formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierac w swojej treŚci

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do uypłaty sumy wadium na Żądanie
zarnavłiĄącego w przypaókach okreŚlonych w art. 4ó ust.5 ustawy.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wtaz z odsetkami, jeŻe|t Wykonawca w odpowtedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złoŻyłdokumentów lub oświadczeń
o których
16.

mowa w rozdzia|e

VI SIWZ.

w przypadku,

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

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

\-

1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią zwtry'any przęz 30 dni . Bieg tęrminu
związania ofertąrozpoczyna się wraz z upływem tetminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub
zwtązania ofertą z

ty

na wniosęk zamawtĄącego moze przedłuŻyc termin

m że zamaviaj ący moŻe tylko r az, co naj mniej na 3 dni przed

upływem tęrminu związartiaofertązwrócić się do wykonawców o wyraŻenie zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy niŻ 60 dni.

3. odmowawyraŻeniazgody,

o ktorej mowa w pkt.2 , nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda Wykonawcy naprzedłuzenie okresu zwtązania ofertąjest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużenięmokresu ważnościwadium albo, jeżeli nie jest to
mozliwe' z wniesieniem nowego wadium naprzedłuŻony okres ZwląZanla ofertą.
Jeżeli przedłuŻenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze

'\'

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego ptzedłuŻenla
'
dotyczyjedynie Wykonawcy, ktorego oferta został. wybrana jako najkorzystniejsza.

najkorzystniejszej oferty

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. oferta musi

być sporządzonaz zaahowanięm formy pisemnej pod rygorem niewazności.

2. ofęrtawrazzzałącznlkami musi byc cątelna.
3. oferta wtazzzałącznikami musi być podpisanaprzez osobę upowaznioną do

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty' jeŻelinie wynika ono z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstar.vie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treścijednoznacznie wskazywaó uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostac dołączone do. oferty i musi byc złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem.

z załącznikami musi być sporządzonaw języku polskim . KaŻdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŻ językpolski winien być złoŻony

5. oferta wraz

y\,raz z

tłumaczeniemna język polski, poŚwiadczonymptZęZ Wykonawcę' W razie

wątpliwościuznĄe się, iz wersja polskojęzyczna jest wersją więącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogąbyć złoŻone w oryginale lub kserokopii

potwierdzonej za zgodnośó z oryginałempIzez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawterająca jakąkolwięk treŚĆ strona oferty była podpisana lub

parafowana przez wykonawcę.KaŻda poprawka w treścioferty,

aw szczególności kaŻde

przerobienie, przekreŚlenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc

powinny być parafowane przęZ Wykonawcę'
8. Zalęca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane.

W treścioferty winna byó umieszezona informacja o ilościStron.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

wykonawca zastrzega, Że nie mogą byó udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muSZąbyć oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnta 16 kwietnia 1993 r. o z.walczaniu nieuczciwej

konkurencji(Dz.U.z2003

r.

nr 153 poz. 1503 ),,tdołączone do oferty, zaleca się, aby

były trwale, oddzielone Spiętę. 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 k1órych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności:

l0.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwtązane zprzygotowaniem i złoŻenlem oferty.
||.ZŁożęnie więcej niż jednej oferty lub złoŻenie oferty zawierąącej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych przez wykonawcę.

l2.Wykonawca wskaze w ofercie tę częŚć zamówięnia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o ktorych

mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (zał. nr 2 do SIWZ ).
c) oŚwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania
z powodu niespełnienia

(zał. nr

3.

warunkóą o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

do SIWZ).

d) aktualny odpis z właściwegorejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu vłykazanta braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.

1

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamÓwienia albo składania ofert, a w stosunku do osob ftzycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 lstav,ry(zał. nr 4 do SIWZ (oryginał) .
e) aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawcatte zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczęnle, Że uzyskał
ptzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie|ub rozłoŻęnie na raty z.aległych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu

-

wystawione nię

wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium

(

wymienione w rozdziale IX SIWZ).

g) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeŻeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -takŻe pełnomocnictwo
określające zakres umocowania podpisanę przez osoby uprawnione do reprezentowania

\-.

wykonawcy; lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofortę składa
pełnomocnik.
h) kosztorys ofeńowy

-

sporządzony w formie kalkulacji uproszczonej

.

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oF'ERT:
1. oferty
_

musząbyó złożone w siedzibie Zamawiającego w Gożdzie przy uI. Lekarska 4

pokój nr 19- Księgowość, w tetminie do dnia 30 maja 2012 roku do godz. 09 : 50

2. ofertę naleŻy umieŚciÓ

.

w zamkniętym opakowaniu' uniemożliwiającym odcz1'tanie

zavłartościbez uszkodzenia tego opakowania' opakowanie winno być oznaczone nazwą

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres : Gminny ośrodek Zdrowiaw GoŹdzie
ul. Lekarska 4, Ż6 _ 634 Gózd oraz opisane:

Wykonawcy
dres Wykonawcy

nazrva ( firma)

Gminny Ośrodek Zdrowiaw Goździe
ul. Lekarska

4

26 _

634 Gózd

,,TERMoMoDERNIZCJA BUD\'NKU GMINNEGo OSRoDKA ZDRoWI w GjŻDZIE".
Nie otwierać przed dniem 30 maja 2012 r., godz. 10: 00

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

4. WykonawcamoŻę wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do zŁoŻonĄ

oferty pod warunkiem, ze Zamawiający otrzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

zmianprzedtęrminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi być
złożonęwedług takich samych zasad,jak składna ofęrta tj. w kopercie odpowiędnio
oznakowanej napisem ,' ZMIANA''. Koperty oznaczonę,,ZMIANA" zostanąotwarte ptzy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmtany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywan ia zmian, zo staną dołączone do o ferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem tetminu składania ofer1wycofaó się

z

postępowaniapoprzez zŁoŻęnie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowanę w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejnoŚci po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodnoŚci z danymi zamieszczonymi na

kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofęrtant wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawia1ącego

przy ul. Lekarska 4, w Gożdzie,

w pokoju nr 19, w dniu 30 maja 2012 r. o godzinie 10: 00

.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofęrt Zamawiaj ący poda kwotę , jakązamietza przeznaczyć
na sfi nansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofertZarna'wiĄący podanazwy ( firmy) , adresy wykonawców,

informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia' okresu gwarancji i warunków
'
płatnoŚci zawartych w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyc w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiąącv prześle

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy

.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca poda jednącenę brutto w formie

tyczałtu ( definicja ryczałtu zgodnie

z treściąart' 632 Kodeksu c1łuilnego), zarcalizację przedmiotu zamówienia, wypełniając

odpowiednią częśćw Formularzu oferty, obliczając wartośó zamówienia w oparciu
o informację i zakres robót zawarty w Szczegółowym

przedmiarze

robót

opisie przedmiotu zamówienia tj.

:

stanowiący załącznlk nr 6 do SIWZ,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniknr 7 do SIWZ'
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi' o których mowa'w niniejszej Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowięnia, powinien w cenię brutto (ryczałtowej) ująć zapłatę

zaprzędmiot zamówięnia oraz wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia otauwzględnić inne opłaty i podatki, atakŻe
ewentualne upusty t r ab aty zasto

so

wan e pr ZęZ wykonawc ę.

3. Cena pozostaje niezmienna przęz okres obowiązywania umowy' nie podlega
w alory zacji pr ze

z o kre s r ealizacji zamówi

eni a

.

4. Cęna oferty musi byó podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnoŚcią
do dwóch miejsc po przecinku
5. Całkowita cena brutto (ryczałtowa) jest ceną ostateczną oferly i musi gwarantować
pełne wykonanie zakresu rzęczowego objętego przedmiotem zamówięnia

'

xv. oPIs KRYTERIoW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE sIĘ
KIERowAłpipzy WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZANCZAENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

|, Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zarnawiĄący będzie

się kierował kryterium

ceny brutto zarealizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie

z obowtązląącymi przepisami prawa i podanej w

',

Formularzu ofeftoWYffi ,, (zał. nr I )

2.ZanĄkorzystniejszązostanie uznanaoferla znajnizsząceną ( brutto), obejmującą
realizację cało Ści zamówięnia

.

XVI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy' którego oferta odpowiada wszystkim

i

wymaganiom okreŚlonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacj i

została oceniona

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryeria wyboru.
2.

o

odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi

niezwłocznie wykonawcow,ktorzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiąący zawiadomi wykonawców,

którzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowanil oraz zamieści informacje,
okreŚlone

w

art.92 ust.1

pkt.1Pzp

(

zawiadomięnię o wyborze najkorzystniejszej oferty)

na stronie intęrnetowej www.bip.gozd.pl i w swojej siedzibie na ..Tablicy ogłoszeń''
4. Do wykonawcy' którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarcia umowy

.

5. Zamawiający zawrzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nię krótszym

niz 5 dni od dnia przekazantazawiadomienia o wyborze oferty faksem

.

6. ZarnawiĄący może zavłrzeÓ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego terminu, jeŻeli w postępowaniu zostanle złoŻona tylko jedna oferta

.

XVII. INFORMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZoSTAC
DOPEŁNIONE Po WYBoRZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY w SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLTCZNE G O :
udzieleniazamowienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23
ust.1 ustawy Prp) _ zamawiĄący przed podpisaniem umowy zaŻąda zŁoŻenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców .
2. o terminię zŁoŻenia dokumentów, o których mowa w pkt.1 Zamawiający powiadomi
1. W przypadku

\-'

Wykonawcę odrębnym pismem.
4. Jężell wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od Zawalc:ra umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpteczenla
nalezytego wykonania umowy' zamawląąay moŻe wybraÓ ofertę najkorzystniejsząspoŚród
pozostałych ofert bez przeprowadzanta ich ponownego badania i oceny' chyba Że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w alt. 93 ust.1.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowtązany do wniesienia zabezpieczenia
naleŻytego wykonania umowy .

XVIII. WYMAGANIA

UMOWY

"

OTY CZ ACF' Z ABEZPIE

C

ZENIA NALE ZYTE

G

O

WYKONANIA

oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy wnięśćzabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 Yo ceny
całkowitej podanej w ofercie w

1. Wykonawca, którego

a.
b.

\'

D

:

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej ztym Że zobowiązanie kasy jestza-wsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2. Za zgo dą Zamawiaj ącego zab ezpieczenie mo Że byó wno szone równi ez :
a) w wekslach z poręczęnlemwekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredy'towej ;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoŚciowych emitowanychptzez Skarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego nazasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie na\eŻyĄego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robot - 70 oń
- 15 dni po upływie okresu gwarancji - 30 %.

XIX.ISToTNE DLA sTRoN POSTANOWIENIA, KToRE ZOSTAŁY
wPRowADzoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowYw SPRAWIE
ZAMOWIENIA PIJBLICZNEGO, WZOR UMOWY:

:

1. Istotne postanowienia

(zał.rlr 5 do SIWZ).

umowy okreŚlone zostały w załączonymwzotze umowy

2. Zunawia1ący nie przewiduje istotnych zmian treŚci umowy

.

xx. PoUCZENIE o ŚnopxłCH oCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w TOKU PosTĘPowANIA o UDZIELENIE ZAMOWIENIA :

Wykonawcom' a także innym osobom, jeŻelt ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamaw|ąącego przepisów ustawy Prawo
zamÓwień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnta29 stycznia2))4r. Prawo
zamówien publicznych ( t. j. Dz' U. z Ż0 l0 r. nr l l 3' poz. 7 59 ze zm.)
przysługuj e o dwołanie wyłącznie wobec czynno Ści :
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

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

xx[.

(

art. I5Ia

opis częścizamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych :

ZarnauliĄący nie podzielił zamówienia na części w związku z czym nie dopuszcza składania
ofert częściowych
;

'

-

t5

XXIil

.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art.67 ust. 1pkt6 i7lub art.134 ust.6 pkt3 i4 ustawyp.Z.p. jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
ZamawiĄący nie przewi

duj e

możliwo ściudzielenia zamowien uzup ełni aj ących

XXIV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie :
Zamavłiający nie dopuszcza sl<ładania ofert wariantowych

.

XxV. Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamaw iający d opuszc za p orontmiew anie się dro gą elektro

ZamawiĄący nie dopus Zcza p or ozumiewania się

n

iczn

ą:

dro gą el ektroni czną.

XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawizjącym a Wykonawcą:
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych
polskich.

XXVU.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji ęlęktronicz1ej na podstawie art' 91 b
ust.1 ustawy p.z.p.

Informacja o wysokoŚci zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający
przewiduje ich zwrot :

xxv[.

ZulawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xXvIII. Żądaniewskazania przezWykonawców w ofercie
wykonanie powierzy podwykonawcom

częŚci zamówienia' których

:

Zamawnjący Żądawskazania przęzWykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które Wykonawca
po*ie''y todwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iz Wykonawca nie
zamierza powierzyć żadnej częścizamówienia po dwykonawcom.

xxx.

Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;
ZamawiĄący nie okręślił,ktora częśczamowienia nie moze być powierzona Podwykonawcom.

XXX. Dodatkowe Postanowienia:
I.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Z.ZarnawiĄący nie przewiduj e ustanowięnia dynamic Znęgo sy stemu zakupoq
3.W sprawach nie uregu|owanych niniejsza SIWZ majązastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówien publicznych.

Za|ącznikami do SIWZ są :
I. Załączn1k nr

1

_ Formularz oferty,

2.Załączn1knr2 - oświadczenie,zgodnie zart.2Ż

\-'

ust.1 i 2 ustawy,
oświadczenie, zgodnie z art'24 ustawy,

3. Załącznlk nr 3 4. Załącznik nr 4 - oświadczenieosoby ftzycznej prowadzącej działalnośćgospodarczą
5. Załącznlk nr 5 - Projekt umowy'
6. ZaŁącznik nr 6 - Przędmiar robot
7. Załączn1k nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .
8. Załącznik nr 8 - Zęstawienie stolarki okiennej"

Gózd, dnia 11.05.2012 r.
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