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UNKOW ZAMOWI

Zp.271t4l ł. /ZEA$113
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzon}Tn w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
niz kwoĘ o}reślonew przepisach wydanych na podstarvie art'11 ust.8
ustawy zdniaŻ9 stycznia 2a04t. * Prawo zanrówień publicznych

o wartościrnniejszej

n&:

Termomoderniz aci a budynku Publicznei
Szkoły Podstawowei w Klonówku
Podstawa prswna opyacowgnia specyfikacji istotnych warunków zamólvienia:

l. Ustawa z dnia 29 stycznia 2aO4 r' Prawo zamÓwień publicznych (t. j. Dz. U. z20|a t.
Nr 113, paz.759 zpóźn. zmian.).
2. Rozporądzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r' w sprawie rodzajÓw
dokumentów, jakich moze ŻądaćZamawiający od Wykonawcy ora form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. L}' z2013r.,poz.231).
3' Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia t6 grudnia 201t r' w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych ( Dz. U. z 201 lr. Nr 282, poz. 1650).
4. Rozporządzenie Pręzesa Rady MinistrÓrv z dnia 16 grudnia 201 1 r. w sprawie krvot
wartościzamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony oborł'iązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z 20l1r. Nr 282, poz. 1649).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
zpóźn. zmian.).

ó. Ustawa z dnia i6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz' 1503 zpóźn. zmian').
7. Ustawa z dnia? lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

zpÓźn. zmian.).

Miejsce publikacji ogłoszenia o pnetargu:
Biuleryn Zamówień Publicznych

Nr' ł!.?'ł.Q8.:.?.Q.|.!ra"iu .0.|{ grudnia 2Ę3r.

Strona internetowa Zamarviającego

nl

- rvrvw.bip.gozd.pl dnia .!.l|. grudnia 2013r.

Tablica ogłoszeń rv miejscu publicznie dostępnym lv siedzibie Zamawiającego

dnia .0.ł. g.uaoia 2013 r-

I' NAzwA oRAz ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
Gmina Gózd
Nazwa

reprezentowana przez

:

NiP:
Adres:
Strona

irrtemętowa:

Numęrtęlefonu:

Numęrfaksu;
Czas

urzędowania'

s

ffiir;f::wartku,
__ __
;_,_;

w piątek
'

II. TRYB

:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-91-373
ul. Radomska7'26 _ 634 Gózd
wrł'w.bip.gozd.p1
(48) 32a23 57
(48) 32an 57

;::ffi::li1[ : i::l
w godzinach 7.30 _ 15.00

UDZIELENIA ZAMÓwrnxrł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie pruetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zanrówień
publicznyclr ( Dz. U. z dnia 09.08.20 l 3 r. poz. 9a7 , ze zmianaini), zwanej dalej
',ustawą
p.z.p" lub,,Pzp".

NI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.Pnedmiotem zamówienia jest wykonanie,, Tennonrodemizacji bud1trku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłonówku''.
2.Roboty, o których mowa w pkt.l, naleŻy wykonać w oparciu o załączony przedmiar robót
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
3.Zakres prac obejmuje:
a) roboty ogólnobudowlane:

- elewacja * docieplenie budynku

4. Sz.slpet{łowY qpis nueqpiotu znmÓwienia określaprzedmiar robót stanowiący
załącznik nr 6 do SIwą specy{ikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca

załącznik nr7do SIWZ.

5.

Kłonówek Kolonia |3, 26 * 634 GÓzd

6.Naavvikodł:doĘcząceprzedmiotuzamówieniaokreśloneweWspólnymSłowniku
Zamórł.ień Publicznych ( CPV)
:

45320000-O

tzotacje cieplne

7.Wszystkie proponowane matęriały musza spełniać warunki Polskich Norm, posiadaÓ
Aprobaty Tęchniczne ITB albo deklaracje zgodności.
8.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z matęriałów własnych' ktÓre powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca I994r, Prawo budowlane ( tekst
jednolity z2Ol0 r.Dz. U. Nr 243,poz. 1623 zpÓŹn. arrian.).
9.W celu prawidłowego sporządzenia ofeĘ, Wykonawca powinien zapoznać się
z oczękiwaniami i wymogami Zamawiającego oraz uzyskać wszystkie niezbędne
informacje, co do ryzyka, trudności i rvszelkich innych okoliczności" jakie mogą
_\
wystąpiÓ w trakcie realizacji
10.Zamawiający dopuszcza rnożliwośćdokonania wizji lokalnej przed terminem składania
ofert' Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z miejscem realizacji
zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty rvszelkich innych prac nie objęfych
niniejszą dokumentacją a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę
budorvlaną oraz do poniesienia dla prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Wizja lókaha zostanie dbkonana nu ios't własny wykonawcy.
1l.Prace muszą być wykonywane' tak aby teren prac był zarvsze łabezpieczony przed
wejściem osób trzecich'
l2.Powierzone roboty muszą być wykonywane rzetelnie i terminowo, zgodnie z oftrta
złoŻonądo przetargu i zasadami sztuki budowlanej.

zamówienia.

l'3.Teren robót musi zostać zabezpieczony pod rvzględem ppoz. i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialnośó wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie
realizacj i zamówienia.
l4.Wykonawca udzieli Zarnavnającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty objęte
przedmiotem zamówienia na okres trzech ( 3 ) lat licząc od daty odbioru końcowego.
15.W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu
przedmiotu zamÓwienia. pruęzwskazanię znaku tounarolvego, patentu lub pochodzónią

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŹnych z zastosowaniem innych
materiałów ( w1tobÓrv) niz podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
pod warunkiem, ze zaproponowane materiały ( wyroby) będą posiadały parametry
techniczne nie gorsze ńŻte, które przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
16.Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca' który powofuje się na rozwiązanie
równowa'źne, jest zobowiązany wykazac, ze oferowaneptzezniego materiały ( wyroby)
spełniaj ą w1.rnagania okre ślonę pr zez Zamarł'i aj ące go'
17.w takim przypadku Wykonawca musi zŃączyć do ofer'ty foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne tych materiałów ( wyrobów), aby Zanrawiający mógł sprawdzić
czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
l8.Wykonawca zobowiązany jest do złozenia wrazZoferlą opracowaną na podstawie
'
przedmiaru robót - stanowiące go załąeznik nr 6 do SIWZ, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót _ stanolviącej załącaniknr 7 do SIWZ - olazwizji lokalnej
miejscą w którym realizowane będą roboty budowlarrs, kosztorysu szczegółowego.
Kosztorys opracowany pYzezWykonarvcę będzie miał charakter pomocnicry i nie
będzie podlegał rverafikacji. ZaLeca się jednak, aby okreśIone zostały ceny na wszystkie
elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robot.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
l.Tennin wykonania zamówienia od dnia podpisania rrmowy do 30 kwietnia 20t4 r.

v. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKO|{YIVANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
l.W postępowaniu mogą wziąć udział rłykonawcy, któmy spelniają warunki udziafu

w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l pkt. l-4 ustawy Pzp :
1.1.Posiadają uprarvnienia do wykonyrvania określonej działalnościlub czynności,

jeżeli pzepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania.

Zamasłiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez zŁoŻenie oświadczenia ( zał. nr 2)'
1.Z.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamórvienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagan w zakręsie spełnienia tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenieoświadczenia ( zał. nr 2).
1
"3.Dysponuj ą odporviednim potencj alem technicznym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku'
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku paptzez złaŻenie oświadczenia (zał. nr 2).
l.4.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamórvienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełrrienia tego '*aruntu.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzezzłaŻenie oświadczenia ( zał. nr 2)'
l.S.Znajdują się rv sytuacji ekonornicznej i finansorvej zapewniającej wykonanie
Zarrlavńający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego rvarunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzezzłożenię oświadczenia ( zał. nr 2).

.

\

2.W postęporvaniu mogą wziąćudzial rvykonarvcy, którzy sfelniają warunek udzialu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamólvienia publicznego rY okolicznościach,o których mo$'a w art,24 ust.1 i 2 ustawy
Pzp.
rv postępowaniu

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzięlenie zamówięnią każdy
z warunków okeślonych w pkt. 1.1 . * 1 .5" winien spełniać co najmniej jeden z Ęch
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek okeślony w pkt.2 porvinien spełniać każdy z wykonarvców samodzielnie.

Wykonawcy, którzy nie w1'każą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzezeniem art'26 ust.3 ustawy. ofertę

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ocęna spełnienia łvyżejopisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
złożonęprzęzWykonarvcę w niniejszym postępor.vailiu dokunrenty
i oświadczenia'
rv oparciu o

o wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną ząwiadomieni

niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawieraó będzie
uzasadnienie fbktyczne i prarvne.

vI. WYKAZ oŚwIAI}cZEŃ LUB D0KUMENTÓW, JAKIE MAJĄ

DosTARcZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARI']NKow IIDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:
A. w

celu potwierdzęnia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.l ustawy Pzp, do oferty nalezy z*łączyi:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu okreŚlonym
wa*.22. ust.l ustawy pzp (zalącznik nr 2 do SIwz) ;

W pnąypadku oferty składanej plzez wykonawców ubiegaj'łrych się rvspólnie o
udzielenie Zamówienia publicznego, oświadczenie o spelnieniu każdego z warunków,
o których lno}Ya w art.ŻZ ust.l sklada to najmniej jeden z fych rłykonarvcórv w imieniu
swoim i pozostałych rrykonawców.

B. W

celu wykazania spełnienia warunku udziafu w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielęnie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l uskwy należy złoĘćnastępujące dokumenty
w formie oryginafu lub kserokopii poświadczonych za zgodnośćz oryginałem przez
rvykonawcę lub osobę upoważnionąo z zachowaniem sposobu repręzentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wyklucz eniazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust'l ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIwz );
2.Aktualny odpis z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne pruepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
lłykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upłirurem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń.
3.Aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potrvierdzające, Że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkór.v lub zaświadczenie, zę 'tłzyskał Pryewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wrtrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawionę nie wcześniejniz 3 miesiące
przed.upływem terminu'\ł.udT? wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówięnia albo składania ofęrt.
4.Aktualne zaświadęzenie rvłaŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nię zalega
z opłacarriem składęk na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległycb
płatnościlub wstrzymanie w całościrłykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione
nie wczęśniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofęrt.

\Yykonawca powolujący się prry wYkarywaniu spełniania warunkórv udzialu rv
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą braĘ udział w realizacji
częścizamówienia' przedklada takźe dokumenty doĘczące tego podmiotu ły zakresie
wymaganym dla rvykonarvcy, określonym w rozdziale VI pkt. B l,2o 3,4.
Jeżęli wykonawca ma siędzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zarniast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potlvierdzaj ące odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegaz uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowoftre albo że uzyskał przewidziane pra'Wem zrvolnienie, odroczenie lub rozłożenię
na raty zaległych płatnościlub wstrz},rnanie w całościwykonania decyzji właściwego
organu.
Dokumenty, o których ńowa w lit. a powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w lit. b powinny być
wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamięszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawcama siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów o których mowa porv,vzej, zastępuje się je
dokumentem zawieraj ąc1m oświ adczeni ę złoŻonę przed notari uszem, właściwym organem
sądowym, administracvjny* albo organe*
zawodowego iub gorpodur.rJg"
'u*oĘdu
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentórł'.

C. W cęlu wykazania spełnienia warunku udziafu w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp naleĘ złoŻyć
następujące dokumenty w formie oryginafu lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałe m przęZ wykonawcę lub osobę upowa:żnio ną, z zachowanięm sposobu
reprezentacji.

l. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa lv art. 24
ust.2 pkt. 5, albo informację, o t1mo ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(zal. nr 4 do SIWZ );

W przypadku oferty składanei przez wvkonarvców ubiegaiącvch sie wsnólnie
o udzielenie zamórvienia publicznego. dokumentv pohvierdzaiace. ze wvkonawca nie
oodlega wvkluczeniu składa każdy z wykonawcórv oddzielnie.
Wykonawca powołujący się przy wykaąrvaniu spelnienia warunków udziału rv
postęporvaniu na lviedzę i doślviadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do
rvykonania zamówienia lub zdolnościfinansowe innych podmiotów, które będą braĘ
udzisl w realizacji częścizamówienia, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy,
Zamawiająry w celu oceny' czy Wykonawca będzie dysponolvał zasobami innych
podmiotórv rv stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny'
czy stosunek lączący Wykonawcę z fymi podmiotami grvarantuje rzecą"wisty dostęp do
ich zasobów żąda:
a) dokumentów dotyc zących, zakresu dostępnych wykonawcy innego podmiotu,
b) dokumentów dotyczącychsposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, ptzęz
Wykonawcę, przy wykonaniu zamÓwienia'
c) charakter stosunku, jaki będzie łączyłWykonawcę z innym podmiotem,
udziału innego podmiotu Pr].Nvkonnvaniu zamówienia.

?D. :**:
: "**:
Inne dokumenty

wymagane przez Zamawiającego:

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zoborł'iązań w imieniu
Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
Ż, Szczegółowy kosztorys ofertowy'

E. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze ( konsorcja/sp. cyrvilne):

l.

Ponadto w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty musi byc załączony dokument ustanawiający pełnomocnika
Wykonawców występujących wspólnie do reprezentorvania ich w postępowaniu
o udzielęnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnicfwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodnośćz oryginałem wszystkich kopii.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, ktÓrzy złożyliją wspólnie zostanie wybrana, przed

podpisaniem umowy Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich
odpowiedzialność i wspóĘracę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy'

o sPosoBIE PoRozUMIEwĄ$IA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
z wYKoNAwcAMI oRAz PRZEKAZYWANIU ośwIADczEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE wsKAzANIE osoB UPRAWNIONYCH Do
vII. INFORMACJE

POROZUMIEWANIA sIĘ z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskirn.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenią rvnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują {bksem, zzastrzeŻeniem pkt.3.
3' Formapisemna zastrzeŻonajest dla złaŻeniaoferty wtazz załącznikami, rv tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie waruŃów udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów porwierdzających spełnianie przęzoferowany przedmiot
zamó*"ięnia wymagań określonychptzezzamawiającegoo oświadczeńo braku podstaw
do wykluczenia,listy podmiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej, o któĘ
mowa w art. 24 ust.2 pkt.5/ informacji o wffi, że wykonawca nie naleŻy do grupy
kapitałowej oraz pełnomocnictwa.
4, JeŻę|i zamarviający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksęm, kazda ze stron na ządanie drugiej niezwłocznie potlłierdza fakt
ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przezzamawiającego na numer faksu podany przez'
Wykonarvcę zostało doręczone w sposób umożliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia
otrz1.rnania oświadczeniąwniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oświadczyiz ww. wiadomościnie otrzymał.
6' Zamawiający nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiędzi nakierovrane przęz Wykonawców zapytanią w sprawach wymagających
zachorvania formy pi semnej .
7. Korespondencję związaną z niniejsą"rn postępowanięm, nalezy kierorvać na adręs :
Zespól Ekonomiezno Administracyjny Szkól w Goździe
ul. Radomska 7

_ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57
Ż6

8. osoba uprawniona do porozumier.vania się z wykonawcami: Pan

_

Tel. 48 320-Ż3-57, gadz. 7.30

YIII. oPIs

-

JózęiBrab

15.00

sPosoBU UDZIELAI'{IA wYJAśNrrŃ TRaŚCI SIWZ:
f,

1' Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą* wnioskiem
o wyjaśnienie treściSIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie , nie pÓzniej jednak niż
2 dni przed upływem terminu składania ofefi, na piśmiena zadane pytanie, przesyłając
treśćpytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowąnia oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej www.bip.gozd"p1 _ pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynąłdo zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .

2.

Jeśliwniosęk o wyjaśnieniętreściSIWZ wpłynąłpo uptywie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub doĘczy udziólonyótr juz Ęjaśnien,Zamawiającymoże
udzielić wyj aśnieńlub pozo stawi ć wnio sęk bez rczpaznania.

3.W prą''padku rozbiezności pomiędzy treściąniniejszej SIWZ atreściąudzielonych
odpowiedzi, jako gbowiąząącąnależy ptzyjąć treśćpisma zawierającego pómiejsze
oświadczenie Zamawiaj ącego
{. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonarvców w celu
wyjaśnienia treściSIWZ.
5. Jeżeli w wyrriku zmiany treści sIwZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamarviający
przedłużytermin składania ofert i poirrformuje o tym wykonawców, którym przekazano
sIwZ oraz unrieścitaką informację na własnej stronie intemetowej r.ł_r.vrv'bip.gozd.pl .

'
_

Ix. WYMAGANIA DoTYczĄCE WADIUM:
1. oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500100 zł

( słownie : rrzy tysiqce pięćset zł. 00/100)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania

ofertą.

2.lYadium należywnieśćnajpóźniej do dnia 19,12,2B13 r. do godziny I'0: 00
3. Wadium moze być wniesione

.

:

a) w pieniądzu ( przelew na rachunek bankowy);
b) w poręczęniach bankowych lub poręczeniach spółdzie|czej kasy oszczędnościowokredytorvej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwałancjach ubezpieczeniowycho

.i* lo'ę."*iu*r'

udzielanychprzezpodmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz' U. z2007 r. Nr 42, poz.275 zpożn. zamian. ).

W poypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno
zawierać w słvojej treści zoborviązanie do bezrvarunkowej zapłaty całościsumy
wadium na pierwsze ośrviadczenie Zamarviaj ącego. Zamarviaj ący zaznacza, że z treści
poręczenia/gwarancji ma wynikać oborviązek zaplaty na samo oświadczenie
Zamarviającego, że wadium jest wymagalne. Jakiekolrłiek zapisy, z których
interpretować można oborviązek udowodnienia, cry nawet uprarvdopodobnienia
okoliczności objęĘch oświadczeniem Zamawiającego (nłłaszczasformułorvania
jeślisuma;esiwymagalna'' lub równorvaznai ,po"*oou;. wykluczenie Wykonawcy
''
z postępowania. Zamawiający sugeruje zamieszczenie rv grvarancjach/ poręczeniach
punktuo w którym rvyraźnie stwierdza się, że,, ośrviadczenieZamarviającego nie
podlega ocenie pod względem jego prawdzirvości przez grvaranta/poręcryciela''.
Zamarviający nie wyraża zgody na pośreduictwo osób trzecich. Wszelkie zapisy
rv treścigwarancji/ poręczenia ograniczające Zamarviającemu możlirvośćotrzymania
t<woł zabezpieczenia spowoduje wykluczenie Wykonarvcy z postęporvania na
podstarvie art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznyeh.
5. W przypadku wnoszenia wadium rv pieniądzu ustaloną krvotę naleŻy wpłacić przelervem
na konto Zamawi{ącegol ZespÓł Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
nr rachunku bankowego Pekaó S.ł. II o/Radom nr tonta gó'lźłogz5g i l l t poto tąs;
8662. Kserokopię dowodu wpłaty nalezy dołącz1ć do oferty.
Urvaga !!! 0 uznanilp.o.: Zamarviającego, że
1adi11w pieniądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje data wptywu środkórv na rachunek
Zamawiającego.
6. Srodki powinny zna|eźć się na raehunku bankowym Zamawiającego rv terminie
określonym w pkt.2
7. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt. 3 naleĘ rv formie oryginału
zaŁączyć, do oferty . Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być
Gmina Gózd, ul. Radomska 7, Ż6 _ 634 Gózd.
8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie rvniesie w terminie, zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrztlconą.
4.

9' Zamarviający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zzasttzeżeniem pkt. 16 .
l0.Wykonawcy, którego ofena została wybrana jako najkorzystrriejszą Zamawiający zwTaca
w sprawie zamówienia publicznego oraz
wadium niezwłoczrr'ę p9 zawarciu
nalezytego
wykonania
umorv1', jezeli jego vmięsienia ządano.
wniesienia zaberyieczenia

*oY

ll.Zarnawiający zwraca niezrvłocznie wadium, nawniosek Wykonarłay, który wycofał
ofertę przed upływern tęrnrinu składania ofert.

l2'Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium ptze?, rłykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt' 9, jezeli w wyriku rozstrzygnięcia odwołania jego
ofęrta została wybrana jako najkorzystniejsza' Wykonawca wnosi wadium rv terminie
określonyrnpftez Zamawiaj ącego.
l3.Zamawi ająey zatrzymuje wadium \raz z odsetkami, j eżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:

'

publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
_ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
Y*oouy;
_ zawarcię umowy rv sprawie zamÓwienia publicznego stało się niemozliwe z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy.
14. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wtazzodsetkami w1'nikającynri
z umowy rachunku bankowego, na którytn było przecholvylryane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej zaptzeLeul pieniędzy
na rachunek bankowy rvskazany ptzęz Wykonawcę.
15. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń rnuszą zawierai w swojej treści
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na ządanie
zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.S ustawy"
t6,Zwnawtający zatrąrmuje wadirrm wraza,odsetkami, jeżeli Wykonawca rv odpowiedzjna
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie zŁoĘł dokumentów lub oświadgzeń
o ktorych mowa w art.25 ust.l lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni' ze wynika to
z przy czyt:- nieleżących po jego stronię .
17. w prrypadku, gdy wykona}Yca zalącry do oferfy oryginał dokumentu wadiatnego,
dokument ten porvinien być załączony w sposób pozwatający na jego zwrot bez
- od.mórvił podpisania umowy w sprawie zamówienia

dekompleto'"aoi"oferĘ-oryginalniemożebyÓtrwalezespolonyzofertą'
W przypadku niezastosowania się do porvyższego rnvrot oryginalu nie
będzie możliwy.

x. TERMIN zwIĄzANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią zwązany ptze730 dni ' Bieg terminu
się r*az ż upł1wern terminu składania ofbrt.
związania ofertą
'o'pbó"yna
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moze przedłużyć termin
związaniaofertą z tym ze zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terrninu zwązaruaofertą zwróciĆ się do wykonawców o wyrazenie zgody na
przedłużenietego terminu o oznaczony okres, nie dfuzszy niż 60 dni.
3. odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2 , nie powoduje utraty wadium.
4. ZgodaWykonawcy naprzedłużenie okresu włięaniaofertą jest doppxlczalna1ylko
z jednoczesnym przedhrżeniem okresu ważnościwadium albo, jeŻeli nie jest to
możliwę. z wniesieniem nowęgo wadiurn na przedłuŻony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu zvłiązania ofertą dokonywane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienie nowego wadiurn lub jego przedfuŻenia
dotyczy jedynie Wykonancy, którego ofe*a został wybranajako najkorzysu:iejsza.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1". oferta musi byÓ sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. oferla 'wtazzzałącznikarni musi być czytelna,
3. oferta wtaza,załącznikami musi byĆ podpisaraptzez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty rnusi być dołączone do
ofeĘ, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonychptzezwykonawcę.

4' Jezęli osobalosoby podpisująca ofertę działana podstawie pełnomocnictwą to
pełnornocnictwo to musi w swej treścijednoanacznie rvskazpł,ać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi byĆ złozone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa

powinna byc poświadczona notarialnie).

5. ofęrta wTaz z załącznikami musi być spo'rządzona w języku polskim.

Każdy dokument

składający się na ofeńę sporządzony w innym języku niŻ językpolski winien być złozony
wt az z tłumac zeniem na j ęzyk pol ski, poświ ad czo ny fi pr zez' Wykon awcę. W razie
wąęliwościuznaje się, iż wersja polskojęzycma jest wersją wiążącą.
ó. Dokumenty składające się na ofeńę mogą być złożonew oryginale }ub kserokopii

potwierdzonej zazgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę.
7.7alecasię, by kazda zawierająca jakąkolwiek treśistona oferty była podpisana lub
parafowana ptzezwykonawcę. Kazda poprawka w treścioferty, a w szczególności kazde

'

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie" przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafbwane ptzęz Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane'
w treścioferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. Zaleca się przysporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów {formularza oferty, oświadczeń)
przygotowanych przez zamawiającego' Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
formularzałhzzastrzężeniem, że muszą one zawieraó wszystkie informacje określone
przez zamawiaj ące go w przygotowanych wzorac h.
10.w przypadku, gdy infbrmacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę pruedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zasttzega, Żenie rnogą byĆ udostępniane innym uczestnikom postępowania,
musą byi oznaczone klauzulą,, lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.l l ust.4 uskwy z dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkruencji ( Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. i503 ) ,, i dołączone do oferty, zalecasię, aby
były trwale, oddzielonę spięte' Zgodnie ztymprzepisem przea,Ęernnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujarłnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizaryjne przedsiębiorstrva lub inne informacje posiadające warlość
gospodarczą co do ktÓrych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachorva:ria
ich poufności:
ll'Wykonawca ponosi wszęlkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniemoferty'
|2.Złożeńewięcej niz jednej oferty lub złozenie oferty zawierającej propozycje alternatyurre
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę'
l3.Wykonawca wskaże w ofęrcie tę częśĆzamówienia, ktÓĘ wykonanie powierzy
podwykonalvcom.
14. Na ofertę skladają się:
a) formularz oferty (zał.nr 1 do SIWZ).
b) oświadcz*T:3yk?nawcy ospełnieniu warunków udziału w postęp'owaniu. o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, rvg załączonego wzoru ( zał. nr 2 do SIWZ );
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunku udziafu w postępowaniu, dotyczących
braku podstaw do rvykluczenia, o kIorych mowa w art. 24 ust.1 ustalĘ'Pzp
(zał.w 3 do SIWZ);
d) lista podmiotÓw nal*żących do tej samej grupy kapitałorvej, co wyĘonawca albo
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ( ńzór zaŁ w 4
do SIWZ);
e) aktualny odpis z właściwegorejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalrrości
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
$ aktualne zaświadczeniewłaścirvegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwoinienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie
wcześniej nie 3 miesiące przed uplyrvem terminu składania ofert.

g) aktualne zaświadczęnie właściwegooddziałrr Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z oplacaniem składęk na ubezpieczenie zdrowotne i społecznę lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wsuzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu
rvystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed upł1rvem terminu składania wnioskórv
o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

-

ofert.

dokumsnĘ potwierdzające wniesienie wadium (wymienione w roadziale IX SIWZ).
i) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprarvnione do reprezentacji
wykonawcy, a jezeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik * takze pełnomocnictwo

h)

określającezakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
j) Szczegółowy kosztorys ofrrtowy.
k) jezeli wykonawca ma siedzibę lub miejscę zamieszkania poza ter,vtorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumęntów, o których mowa w pkt. e, f,8, składa
dokument lub dokumenty zgodnie zzasadąrvskazaną rv pkt. VI ppkt B niniejszej
Specyfikacji.

'
':

xII. MIEJSCE

oRAz TERMIN SKŁADANIA 0FERT:

oferty muszą być złożone w siędzibie Zamawiającego w Goździe przy ul. Radomska 7
- pokój nr l02, w terminie do dnia 19 grudnia 2013 roku do godz. 09 : 50
'
2. ofeńę naLeĘ umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartościbez uszkodzenia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazlvą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny szkół w GoŹdzie ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:
1.

nazwa ( firma) lilykonawcy
adres Wykonawcy

Złspól Ekonomiczno Administrłcyjny Szkól w Goźttzie
7 2ó - 634 GÓzd

ul. ńadomska

,oTermomoderrrizacia budynku Publicznei Szkoły Podstarvoweirv Kfonówtnrr''

Nie otrvierać przed dniem 19 erudnia 2013 r.. eodz. 10: 00
3.oferta otrzymana ptzezZanlawiającego po terminie składania ofert zostanie niezrvłocznie
zrvrócona wykonawcy bez otrvierania.
4. wykonawca może wprowadzil zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod rvarunkiem, ze Zamavłiający otrzyma pisemne zar.dadomienie o wprowadzeniu
znrian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o rvprowadzeniu zmianmusi być
złozone według takich samych zasad, jak składna ofęrta tj. w kopercie odpowiednio
oanakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMIANA'' zostaną otwarte pruy
otwieraniu oferry Wykonawcy, ktory wprowadził aniany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do ofeĘ.
5- Wykonawca maprawo przed upĘwem terminu składania ofert rłycofaÓ się z
postępowaniapoprcezzłożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFAN{-E". Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejnościpo potwierdz,eniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanpni nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
siedzibie Zamawiającego przy ul' Radomskiej 7, w Goździe,
w pokoju nr l05, rv'łniu 19 grudnia 2013 r. o ioazinle 10: 00
2. Bezpośrednio przed otrvarcięm ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zami erza przęznaczyć
na sfinansowanię zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące cęny terminu rvykonania zamówienia, oklesu gwarancji i warunków
'
płatnościzawartych w ofertacb.
1. Otwarcie ofert nastąpi w

4. otrvarcie ofert jest jawns, w3'konawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofęrt.

Wprąpadku nięobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zarnawiający prześle

wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosęk wykonawcy

.

XIY. OP$ SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

określicenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczaltowe
liczbowym i słownie
(
e dokładnościądo grosza do dwÓch miejsc po przecinku),
2. Cenę oferty nalezy podaó w formie wynagrodzenia ryczahowego (art.63? Kodeksu
Cywilnego). Cęna oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia w oparciu o informacje i zakręs zawarty w przedmiarze robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót jak również w nich nie ujęt*, a bez których nie
można wykonaó zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić
także załatwięnię wszelkich innych formalności dotyczących robót i kosztów z t}m
związanych. wykonawca musi przewidzieć rvszystkie okolicznośc.i, które mogą wpłynąć
na cenę zamowlęrua.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyó w ofercie szczegółowy kosztorys
sporządzony (zgodnie z zasatJami ustalonymi w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja
1. Wykonawca

za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając w zapisie

2004r. w sprawie okreśIenią meład i podstaw sporzqdzenia Kosztorysłłinweslorskiego, oblicsania
płanowanyeh kosetów prac projektoxych oraa płanawartych koszrów robót budowlanych akreślottych
w programiefłłnkcjonalno * użytkotq'łn/Dz. U. Nr ]30, paz' I3B9/ ).Szczegółowy kosztorys

ofertowy opracowany przez, Wykonawcę będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie
podlegał weryfikacji. Suma wartościpodanych w szczegółowym kosztorysie ofertow1'm

musi być zgCIdna z ceną ofertową brułto. Jezeli Wykonawca przewidział w cenie
ofertowej zakręs robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac
towarzysących nie objętych dokumentacją przetargową obowiązany jest również
uwzgtędnić tęn zakres w szczegółowymkosztorysie. Ewęntualne upusty oferowane przez
vrykonawcę musą być zawarte w cenach jednostkorvych.
4. Cenapodana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną która obejmuję wszęlkie koszty
zvłiązane zrealizacjązamówienia i nie moze ulec podwyŻszeniu przez okres
obowiązywania umowy.
5. Jężeli złożonaoferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamavuającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferorvanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłació zgodnie z obowiązującymi przepisami.

xv. oPIs KRYTERIOW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE sIĘ
KIBROWAŁ rRZY wYBoRzE oFERTY' wRAz z PCIDANIEM zANczAEMA
TYCH KRYTERIÓwonaz sPosoBU OCENY 0FERT:

l.

Przy wyborze najkorzystniejszej ofe*y Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena

fi}oń

2. W kryterium,,cena'' zostanie zastosowany następujący wzor:
Cena minimalna brutto
x 100
Ocena punktowa:
Cena oferorłana brutto
3. obliczenia dokonane będą z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyżsą liczbę punktów.

:'::::::stnlejsą
xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
I. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, ktÓrego ofęrta odpowiada wszystkim
wymaganiom okręślonymw ustawię Pzp orazw niniejszej specyfikacji i zostąła oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunko w zamÓwienia kryterium wyboru.

o odranceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej ofeńy, zamawiający zawiadomi
niezwłocmie wykonawców, którzy złoŻyli oferty w przedmiotorłym postępowaniu,
podając uzasadnienie faltyczne i prawne.
3. Zamawiający zawiadomi równieŻ o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamÓwienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po rłyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złozyli ofęrty rv przedmiotow}Tn postępowaniu oraz zamieściinformacje,
określone w art.92 ust.l pkt. I, art.94 ust'l lub Ż Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce
Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeń''
5. W przypadku unieważnięnia procedury Zarnawiający powiadomi nięzwłocznie wszystkich
Uczestników postępowania wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Do wykonawcy,.którego ofeńa
wybrana, zostańe w1.słana dodatkorva informacja
'osianie
o miejscu i terminię zawarcia umowy .
7. Zamawiaj ący zawrzę umowę w sprawie zamówienia publicznego w tęrminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofeny faksem, albo i0 dni _ jeżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie).
8. Zamawiający może zawrzćć,.'*o*ę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złozona tylko jedna ofęrta .
2"

'

x\Ąl.INF0RMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE PoWINI{Y zosTAĆ
DOPEŁNIoNE Po WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMo\ryY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezp ieczęnia
naleĄ.tego wykonania umowy .
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybranajako najkorzystniejsza przekaze
Zamawiającemu informację dotyczące osób podpisujących umowę oriz osób
upoważnionych do kontaktów w związku zrcalizacjąumowy'
1. Przęd

XVNI. WYMA GANIA D O TY
WYKONANIA UMOWY:

C

ZACE Z AB&ZPTE CZENIA NALB ZYT

EG

O

oferta zostanie wybrana zobowiązany jest ptzed podpisaniem
umo$T wnieśczabezpieczenie należytego wykonania umowy w rłysokości8 % ceny
całkowitej_podanej w ofercie w :
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _
kredytolvej z tym Że zobowięanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanycbptzłzpodmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Dz. U. 2007 Nr 42 poz.275 zpóżn, zmian.
2. Zamawiający nie wyt aŻa zgady na zabezpieózenie *noszone *,
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzieIczej kasy oszczędnościowo
- kedy'towej
b) ptzezustanowienie zastawu na papierach wartościolYych emitorvanychprzez Skarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;
c)przezustanowienie zastawu rejestorvego na zasadach okreŚlonych w przepisach
o zastawie Ęestrowym i rejestrze zastawów'
Zabezpieczenie wnoszone w formie pienięznej Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zarnawiaj ącego: 86 1240 3259 1 1 1 1 0010 l4s7 8662
3, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanię zrwócone w terminie:
_ 30 dni od dnia ostatecznego odbioru rcbót _ 7a %o
- l5 dni po upływie okresu rękojmi _ 3a %.
UWAGA: Czas tnvania okresu rękojmi jest tożsamy z okresem udzielonej
1. Wykonawca,&tórego

l

;

pYzez

Wykonalvcę glYarancji jakości.

\

xlx. I$T0TNE DLA sTRoN- PosTANowIENIA, xrÓnn zosTAŁY
wPRowADzoNE no rnrŚCl ZAwIERANEJ UMowY w SPRAwIE
zaruÓwrnmA PUBLICzNEGo, wzÓR UMoWY:
1. Istotne

postanowienia umowy zawartezostały w załączonym projekcie umou.y

( zał. nr 5 do

SIWZ)

x}L PoUCZENIE o

.

ŚnonxłCH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH

WYK0NAWCY w TOKU PoSTĘPOWANIA
o UDZInLENIE Z,AMÓwlgNIł :

.

Wykonawcom' a talcże innym osobom, jezeli ich interes prawiy w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia pruezzama',ł'iającego przepisórv
usiawy Prawo zamówięń publicznych, na podstarvie art. 180 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prarvo zarnÓwięń publicznych ( t' j' Dz. U. zŻ010 r. nr 1 13, poz.759 ze zm')
przysł u guj e odwołanie wyłącznie wobec czynności :
1) uykluczenia odwofującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołującego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzietal zaliczek na poczet rvykonania zamórvieni a ( art.
l1ln ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, _ Prawo zamówień publicznych)
XXII. INFoRMACJA o

D oPUs Zc ZENIU
SKŁADANIA 0FERT CZĘśCIOWYCH

P

r.aEZ ZAMAWIAJĄCEGo

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert ezęściowych.

xxm .ZAMoWIENIA UZUPaŁNIAJACE.

Zamawiający nie przewiduje mozliwościudzielenia zamówień uzupełniających.

XXIV. OFERTY WARIANTO1YE
Zamawiający nie dopuszcza skład'ania ofert wariantowych rv rozumieniu art.2 pkt.7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. ZamÓwienie musi
być zrealizorvane zgodnie z rvarunkami określonymi w SIWZ'

XxY. Adres poczty elęktronicznej lub strony intgrnetorvej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszłza porozumiełyanie się drogą elektroniczuą:
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

'*!

xxVI. Informacje dotyczące walut

obcychn rv

między Zamarviającym a Wykonawcą:

jakich mogą być prorvadzone rozliczenia

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącmie w złotych
polskich.

XXVil.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

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

9i

b

xxvtn'

Informacja o lvysokościa,Yrotu kosztów udziału lv postępoxaniu' jeżrli
Zamawiająry przewiduje ich zw'rot:
'

Zamawiający nie przewidrrje zrvrotu kosztów udziału w postępowaniu'

x)(Ix. żądanie wskazania pnezWykonawców w ofercie częścizamówienia, których
wykonanie powier:ry podrvykonawcom:

Zamawiająey żądawskazania prłezWykonawcę, w ofercie częścizamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej'sprawie będzie oznaczał,
iż Wykonawca nie zamięrza powierzyć żadnej częścizamówienia podwykonawcom'

xxx.

określenie częścizamówienia, która nie może być powierzona podłrykonawcom;

Zamawiający nie określił,która częśćzamówienia nie może byÓ powierzona

XXXI. Dodafkowe postanowienia

:

l.Zamawiający nię przewiduje zawarcia urnowy ramowej,
2.Zamawiaj ący nie przewiduj e ustanowienia dynami cznego systemu zakupów,
3.W sprawach nie uregulowanych niniejsza sIwZ mają zastosowanie przepisy ustar.vy
Prawo zamÓwień publicznych.

Załącznikami do SIWZ są :
1. Załącanik nr l _ Formularz oferty,

Ż. Załącr:ikw2 3. Załączruknr3 _
4. Załączntkw 4 5.

6.
7.

5 _

Załącznik nr
Załącznknr 6
Załączniknr 7

Oświadczenie,zgodnie zart.22 ust.l ustawy,
oświadczenie, zgodnie zart.24 ust' 1 ustawy,
Lista podmiotównalsżącycb do Ę $ąnęj grupy kapitałorvej,
Wzór umow}''
Przedmiar rolot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Gózd, dnia 04 grudnia 2013 r.

ZATWIERDZONA

