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SPECYFIKACJA |STOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENTA
Zp.271l3l3lZEASl12
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

wartościmniejszej niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawię art.11 ust.8
ustawy z dnia29 styczniaZ)) r. - Prawo zamówień publicznych

na:
Sprawow anie nadzo ru inwe s to rs kie go nad z adani e m inwe s rycyi nym

Budowa sali gimnastycznei ptzy PSP w Kuczkach Kolonii

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t. j' Dz.IJ . z 2010 r.
Nr 1i3, poz.759 zpoŹn. zmian.).
Z.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŻę Żądać Zamawiający od Wykonawcy ora form, w jakich te
dokumenty mogąbyó składanę (Dz. U. z2009r.Nr 226, poz. I8I7).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnta 16 grudnia 201l r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawęprzeliczania wartoŚci zamÓwien
publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1650).
.RozporządzeniePrezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 t. w sprawie kwot
wartościzamówien oraz konkursów, od których jest uza\eŻniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Llrzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z2017r. Nr 282, poz.1649).
5. Ustawa z dnta 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.IJ. z 1964 r. Nr 16, poz.93
zpoźn. zmlut.).
6. Ustawa zdnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U.22003 r.
Nr 153, poz.1503 zpożn. zmtan.).
7. Ustawa z dnta7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.1.Dz.U. zŻ0I0 r'. Nr 243, poz. 1623
zpożn. zmian.).
1.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

:

Biuletyn ZanowięńPublicznych Nr. lh6.?

lu..łplł.raniu 9,.Q5, ?ŁtJ?.r.

StronainternetowaZamawiĄącego-rvw'rł,.bip.gozd.pl

.0.

a"iu0.9.,.0.5.,.ąQ.4.?...r.

Tablica ogłoszeń w niejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
aniu .Q9..0.5 ,.8Q/.2 ,.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Gózd

Nazwa

reprezentowana przez :
Zespół EkonomiQzno Administracyjny Szkół

:

NIP:
Adres:

Stronaintęrnętowa:

Numer
Numer

telęfonu:
faksu:

796-Ż5-91'373
ul. RadomskaJ,26
wrł'łv.błr.gozcl.pl
(48) 320 23 57
(48) 3Ż0 23 57

-
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Czasutzędowania: w poniedziałek

Gozd

wgodzinach7.30 - 16.00

od wtorku do czwartku, w godzinach7.30 -

w piątek
II.

.v

15.30
w godzinach7.30 - 15.00

TRYB UDZTELENIA ZAMOWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z dnta29 stycznia2))4 r. Prawo zamówien
publicznych(Dz.U.z20I0 r.Nr 113,poz.759,zezmianami),zwanej dalej ',ustawąp.z.p"
lub ,,Pzp" o wartościszacunkowej ponizej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p. .
Podstawa prawna wyboru trybu udzieLenia zamowienia publicznego - art. 10 ust.l oraz art.
39 - 46 ustawy p.z.p..

ilI. OPN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową
Sali gimnastycznej w Kuczkach Kolonii w latach 2012 - 2014, która będzie połączona
z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem.
2.Do ręaltzacjt zadania niezbędne jest posiadanie następujących uprawnień:
- Uprawnienia w specjalnościkonstrukcyjno - budowlanej( bez ograniczeń).
- Uprawnienia w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iwządzen cieplnych,
wentyl acyj nych, gazovły ch, wo do ciągo\^ych i kanalizacyj nych.
-Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji t urządzen
elektrycznych i elektro ener gety cznych.
3.Wykonawcaząevłnia odpowiednio wykwalifikowany personelniezbędny do wykonania
przedmiotu zamówięnia tj. osoby wyznaczone do pełnienia czynnościinspektora nadzoru
w p o szcze gólnych wymagany ch br anŻaclr muszą p o siadać aktualne uprawnienia
budowlane w danej specjalnościoruz być członkami właści!\Ychizb samorządu
1.

-

zawodowego.
4. Zakręs Izeczory robót budowy Sali gimnastycznej (hali sportowej) w Kuczkach Kolonii
nad którym będzie prowadzony nadzót inwestorski obejmuje w szczegolnoŚci:
- wykonanie Sali gimnastycznej ( hali sportowej )
- wykonanie przebudovły kanaltzacji deszczowej boisk
- wykonanie ciągów komunikacyj nych
- wykonanie przyłączy: elektrycznego, rvodociągowego i kanalizacji sanitarnej
-

wykonaniełączntka

Wartośćnetto inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi
Budowlane'

2.063'237,64 zł

Elektryczna
Sanitarna

-

:

99 816'36 zł
565 964,28zł

obecnie nadział'ce znĄduje się istniejący budynek szkolny, loisko do piłki noŻnej oruz
boisko wielofunkcyjne. Teren szkoły jest ogrodzony.

Charakterystyczne parametry techniczne: przedmiotu zamówienia
powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia całkowita
-

- kubatura

powierzchnia sali
podpiwniczenie
- Widownia na 131 osób
-

Hala:

Łącznik:
2

143,29 m2
2
867,05 m
I 003,19 m2
'/ 402,464 m3
521,08 m2

29,58 m
23,54 n2
100.6 m

3

brak

Zaprojektowana sala gimnastyczna ( hala sportowo - widowiskowa) jest budynkiem wolno
stojącym, nie podpiwniczonym, w częściSali sportowej - parlero!\ym, \^/ częŚci zaplęcza
- 3 kondygnacyjnym.

S.Mieisce realizacii zamówienia: Kuczki Kolonia 75 ,26

-
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6.Nazwv i kodv dotyczące przedmiotu zamówienia okreŚlone we Wspólnym Słowniku
ZamówtenPublicznych ( CPV)
:

71520000

-

IV. TERMIN

9 usługi nadzoru budowlanego

WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamówientanaleŻy realtzowaÓ w terminie: od dnia podpisania umowy

do

3L.10.2014 r. (rozliczenie budowy, uzyskanie pozwolenia

na użytkowanie)

v. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ oPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW:

l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l pkt. 1-4 ustawy Pzp :
L.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub crynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
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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
z warunków określonych w pkt. 1.1 . _ l .4. winien spełniać co n'ajmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać kaŻdy z wykonawców samodzie|nie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realtzacji części
zamówienia, jest zobowiązany udowodnić, zamawtającemu' izbędzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówięnia, w szczególnoŚci przedstawiając pisemne
zobowięanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowrenta.

Zamawtąący dokona oceny spełnienia przez WykonawcÓw warunków udziału

w postępowaniu na dzien składania ofert w oparciu o zŁoŻone wtaz z oferlą oświadczenia
i dokumenty wg. metody ,, spełnia'/nie spełnia''. oznaczato, Że wystarczającym powodem do
wykluczęnia wykonawcy moŻe być brak w ofercie wymaganych oświadczenlub l
i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przezZamawlającego terminie,
w trybie art.26 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia2004r. - Prawo zamówień publicznych .
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

vI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
wARUNKow UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU:

A. w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŻy
załączyć:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.Ż2. ust.1 ustawy pzpwgwzoru nazał, nr 2 do SIWZ (oryginał);
Ż.Wykaz osób, które będąuczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakoŚci lub kierowania robotami
budowlanymi,wraz z informacjami na tęmat ich kwalifikacji zawodowych' doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówięnia, atakŻe zakręsu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi osobami wg
wzorunazał. nr 5 do sIwZ.
3.oświadczenie' Że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienta, jeŻeIi ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień
wg wzoru naza\. nr 6 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej ptzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zan"nwienia publicznego, oŚwiadczęnte o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztychwykonawców w imieniu swoim i pozostałych
wykonawców.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówi eni a, j e st zob ow iązany ud owo dn iÓ zamaw iĄąc emu' iŻ b ędzie dy sp ono wał zas ob ami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoŚci przedstawiając pisemne
zobowiązanie innych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okre s korzystania z nich przy wykonywaniu zamówieni a.

B. W celu wykazania braku podstaw

do wykluczęniaz postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach' o których mowa w art.24 ust.1 ustawy naleŻy
złoŻyĆ następujące dokumenty w formie oryginału lub ksęrokopii poświadczonychza
zgodnośó zoryginaŁemprzezwykonawcę lub osobę upowaŻnion1zzachowaniem sposobu

reprezentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
waruŃów, o których mowa w aft. 24 ust.I ustawy Pzp, wg wzol"t] nazał. nr 3 do SIWZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z KRS w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy ptzed upływem terminu
składania ofeń, a w stosunku do osób flzycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2
ustawy wg wzonr nazaŁ. nr 4 do sIwZ (oryginał);
IeŻe|i wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkantapoza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów' o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące odpowiednio, ze
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
:

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniejniz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania oferl. Dokumenty, o ktorych mowa w lit' b powinny być
wystawione nie wcześniejntŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

\--

IeŻęli w kraju zamieszkartia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamtęszkania' nie wydaje się dokumentów o których mowa powyŻej, zastępuje się je
dokumentem zawierĄącym oświadczenię złoŻonę przed notariuszem, właściwymorganem
sądowym, administracyjnym albo organem Samorządu zawodowego lub gospodarczęgo
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganądla tych dokumentów.

W przypadku oforty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzĄące, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kazdy z wykonawców oddzielnie'

vII. INFORMACJE o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, ATAKŻF. WSKAZANIE oSoB UPRAWNIONYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oŚwiadczenia, wnioski, zawiadomięniaoraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, z zasttzeŻeniem pkt.3.
3' Forma pisemna zastrzeżonajest d|a złożeniaofefty wraz Z załącznikami, w tym oświadczeń
1.

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych pr zez zamawiaj ące go oraz pełno mocnictwa.

4. JęŻeli zamawtający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem,kazda Ze stron naŻądanie drugiej niezwŁocznie potwierdzafakt
ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przęz zanawiąącego na numer faksu podany pIzęz
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umoŹliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy
z treŚciąpisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia
otzymaria oświadczenia,wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
w pkt.4 oŚwiadczy izww. wiadomoŚcinie otrzymaŁ.
6. Zamawiający nie udziela zadnych ustnych i tęlefonicznych informacji, wyjaśnień
czy odpowiedzinakierowane ptzez Wykonawcow zapytania, w sprarvach wymagających
zachowania formy pisemnej.

zwlązanąz niniejszym postępowaniem, nalezy kierować na adres
Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48320-23-57
8. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
- Tel. 48 320-23-57, godz. 7.30 - 15.00
7. Korespondencję

VIII. oPrS SPoSoBU IJDZjIF,LANIA

:

wYJłŚNrcŃ TREŚCI SIWZ:

L. Wykonawca moŻe z:wrocić się do zamawta1ącego z pisemną prośbą - wnioskiem
o wyjaŚnienie treści SIWZ. Zamawtąący odpowie ntezwłocznie , nie póżniejjednak niz
2 dni przed upłyrvem terminu składania ofert' na piśmiena zadanę pytanie, przesyłając

pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowanla oTaZ umieści taką
informację na własnej stronie intemetowej iuww'bip.gozd'gl- pod waruŃiem' Że wniosek
o wyjaŚnienię treści specyfikacji wpłynąłdo zunawtającego nie poŹniej ńz do końca dnia,
w którym upłyr'va połowa wznaczonego terminu składania ofeń .
2. Jeśliwniosek o wyjaśnienie treŚci SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych juz wyjaśnien, Zamawiający moŻe
udzieli ć wyj aŚnień lub pozo stawić wnio sek b ez r ozpoznania.
3. W przypadku rozbieznoŚci pomiędzy treściąniniejszej SIWZ a treŚciąudzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującąnaleŻy przyjąć, treśćpisma zawierającego póŹniejsze
o Świ adc zen ie Zalrtaw iając e g o
4. Zamawiający nie przewiduje zu,ołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treściSIWZ nieprowadzącej do zmlany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmlan w ofeftach. zamawiający
przedŁuŻy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano
SIWZ oraz umieścitaką informację na własnej stronie internetowej w-w'w.bip.gozd.pl .
treŚÓ

\v

_
-

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium.

x. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni . Bieg terminu
związania ofeftąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moze przedłuŻyć tetmin
związania ofertą ztym żę zwnawiĄący moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem tetminu związaniaofertą zwtocić się do wykonawców o wyraŻente zgody na
przedłuŻenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłtlŻszy niz 60 dni.
3. odmowawyraŻeniazgody, o której mowa w pkt.2 , nie powoduje utraty wadium.
4, ZgodaWykonawcy naprzedŁuzenie okresu związanta ofortąjest dopuszcza|natylko
z iednoczęsnym przedłużeniem okresu ważnościwadium albo' jezeli nie jest to
mozliwe, z wniesięniem nowego wadium naprzedłuŻony okres związanta ofertą.
JeŻelt przedłuŻenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty , obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego ptzedŁuŻenta
dotyczy jedynie Wykonawcy' którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza
.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. oferta musi być sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważnoŚci.
2. oferta wtaz z załączn1kami musi być czytelna.
3. oferta wrazZzał.ączntkarni musi być podpisanaprzez osobę upowaznioną do

reprezentowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania ofer1y musi byó dołączone do
oferty, jeŻeli nie wynika ono Z innych dokumęntów załączonychprzez wykonawcę.
4. JęŻeli osoba/osoby podpisująca ofertę dztałana podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treścijednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania ofeńy. Pełnomocnictwo to musi zostac dołączone do ofer1y i musi byc złoŻone

\-Ż

'
-
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w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośÓ z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie).
5. oferta wTaz z zaŁączntkami musi być sporządzona w języku polskim . KaŻdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŻ językpolski winien być, złoŻony
wrazztłumaczeniem na język polski, poświadczonymprzez Wykonawcę. W razie
wątpliwoŚciuznaje się' iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiązącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogąbyć złożonew oryginale lub kserokopii
potwierdzotej za zgodność z oryginałemptzez Wykonawcę'
7.Zaleca się' by kaŻdazawierająca jakąkolwiek treśćstrona oferty była podpisana lub
parafowana przezwykonawcę. KaŻda poprawka w treści oferty, aw szczęgólności kaŻde
przerobienie, przekreŚlenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny byó parafowane przęz Wykonawcę.
8. Za|eca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączonę i kolejrro ponumerowane.
W treściofer1y winna być umieszczofla informacja o iloŚci stron.
9. Zalęca się skorzystanie z wzoru formulatza oferl w celu uniknięcia błędów przy
składaniu ofert. ( wzór zał. nt I)
10.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawc a zastrzega, że nie mogą byÓ udostępniane innym uczestnikom postępowania,
musząbyć oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumleniu art.1 1 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i (Dz. U . z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączonę do oferty, zaleca się' aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie ztym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do którychprzedsiębiorcapodjął niezbędne działanta w celu zachowania
ich poufności:
ll.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zprzygotowanięm i złozeniem oferty.
tL.ZłoŻęnię więcej niż jednej oferty lub złoŻenie oferly zawierąącej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofęfi' zŁoŻotych przez wykonawcę.
l3.Wykonawca wskaże w ofęrcie tę częśćzamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14. Na ofertę składają się:
a) formularz oferty (zał' nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenieWykonawcy o spełnieniu warunków udziałuw postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp' wg załączonego wzoru (zał. nr 2 do SIWZ )'
c) oŚwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczęniaz postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
(zał.nr 3 do SIWZ).
d) Wykaz osób, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakoŚci lub kierowania robotami
budowlanymt,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczęnia i wykształcęnianiezbędnych do wykonaniazamowienia, atakŻę zakresu
wykonywanychprzez nie czynnoŚci, oraz informacjąo podstawie do dysponowania tymi
osobami (zał. nr 5 do SIWZ).
e) oświadczenie, ze osoby' które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia
posiadająwymagane uprawnienia, jeŻeLt ustawy nakładająobowiązek posiadania takich
uprawnień (zał. nr6 do SIWZ).
f) aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu Wkazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1
pkt 2'ustawy, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osob ftzycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy (zał. nr 4 do SIWZ (oryginał) .

g) dokument określającyzasady reprezentacji oruz osoby uprawnione do reprezentacji

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

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT:

oferty musząbyĆ zŁoŻone w siędzibie Zamawlającego w Goździę przy ul. Radomska 7
- pokój nr I0Ż, w terminie do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 09 : 50 .
2. ofertę naleŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu' uniemożliwiającym odczlanie
zawartości bez uszkodzęnla tego opakowania. opakowanię winno byc oznaczonę nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy,zaadresowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska],26 - 634 GÓzd oraz opisane:
1.

nazwa ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zesp ół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd

Sprawow anie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyinym

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kuczkach Kolonii

Nie otwieraóorzed dniem 17 maia20t2 r.. podz. 10: 00
3. oferta otrzymanaprzezZamawtającęgo po terminie składania ofert zostantentezwłocznie
zwrócona wykonawc y bez otwierania.
4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod waruŃiem, ze Zarrtawiąący otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianptzedterminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmianmusi być
złoŻone według takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ZMIANA''. Koperty oznaczone,,ZMIANA'' Zostanąotwarte przy
',
otwieraniu oferty Wykonawcy' który wprowadził zmiarry i po stwierdzeniu poprawnoŚci
pro cedury dokonywan ia zmtan, zo staną doł ączone do oferty.
5. Wykonawlamaprawo przed upływem terminu składania ofert wycofaÓ się z
postępowaniapoptzez złożenie pisemnego powiadomienia' według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamleszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty zofertamt wycofanymi nie będąotwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawtającego przy ul. Radomskiej 7,w Goździe,
w pokoju nr 105, w dniu 17 maja2012 r. o godzinie 10: 00 .
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierzaprzeznaczyc

na sfi nansowanie zamowtenia.
3. Podczas otwarcia ofęrt Zamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,

informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia' okresu gwarancji i warunków

płatno ścizaw ar|y ch w

o

'
fertach.

4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyc w sesji otwarcia ofert'

W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamaw|aJący prześle
wykonawcy informacj ęz otwar.cia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. W ofercię nalęży podaÓ

cenę brutto określoną w oń |iczonąod warlości netto

wykonanych t zafakturowanych robót. .
2. Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie jest ceną umowną i zostaje ustalona na
okres waznościumowy i nie może ulec podwyŻszeniuprzez okres obowiązywania umowy.
Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty Zwlązane zpełnąrealizacjąprzedmiotu
zamówienia w okresie obowiązywania umowy orazkoszty związane zrealizacją
całokształtu Spraw w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót
zawady i usterki. .
3. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym aprzyszłym wykonawcąodbywać się będzie w
złotych polskich .

xV. oPIS KRYTERIoW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY' WRAZ Z PODANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

l.

\-

Ptzy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawru1ący będzie się kierował kryterium:
Najniższa cena
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z nąniŻsząceną spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.

XvI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

l.

'
-
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Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacj i i została oceniona
jako najkorzystntejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.
2. o odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi
nięzwłocznie wykonawców, którzy złoŻyli ferty w przedmiotowym postępowaniu' podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający zawiadomi również o Wykonawcach, ktotzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złoŻyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje,
okreŚlone w art.92 ust.1 pkt.1, art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej ofety) na własnej stronie internetowej ( lvwrv.bip.gclzd.pl w zakładce
Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeń''
5. W przypadku uniewaŻnienia procedury ZamawtĄący powiadomtnlęzwŁocznie wszystkich
Uczestników po stępowani a wskazuj ąc uzasadnienie fakty czne i prawne.
6. Do wykonawcy' którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarcia umowy .
7. ZamawiĄący Zav,rrze umowę w sprawie zamówienia publicznego lv terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazanta zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni -ieżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie).
8.Zamawiający moŻe zawrzęc umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego tęminu, jeŻeli w postępowaniu zostanie złoŻonatylko jedna oferta .

xvII. INFORMACJE o FoRMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZosTAĆ
DOPEŁNIONE Po WYBoRZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIBNIA PUBLICZNEGO:
udzieleniazanowienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okreŚlonemu w art.23
ust.1 ustawy Pzp) - zamawiający przed podpisaniem umowy zaŻądazłoŻenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców

1. W przypadku

.

2.

o terminię złożeniadokumentów,

o których mowa w pkt.1 Zamawtąący powiadomi

Wykonawcę odrębnym pismem.
3. JeŻęliwykonawca, którego oferta zostaławybrana' uchyla się od za:warcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ZamawiaJący moŻe wybraó ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofęrt bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Że
zachodząprzesłanki uniewaznienia postępowania, o ktorych mowa w art. 93 ust.1.

XVI[. WYMAGANIA

D

OT Y CZ ACF, Z ABF,ZPIE C

WYKONANIA UMOWY:

ZENIA NALE ZYTE GO

ZamawiĄącyniewy'magawniesieniazabezpieczęnla'

XIx. ISToTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAwIERANEJ UMowY W SPRAwIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, WZOR UMOWY:
postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym projekcie umowy
(zał.nr 7do SIWZ).
2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmtan treściumowy .
1. Istotne

\!Ż

'

xx. PoUCZENIE o ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w TOKU PoSTĘPOWANIA
O UDZTELENIE ZAMOWIENIA :
Wykonawcom' a takze innym osobom, jeŻelt ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał' lub moze doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiĄącego przepisów
ustawy Prawo zamówtenpublicznych, na podstawię afi. 180 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych ( t. j' Dz' U' z Ż01 0 r' nr 1 1 3, poz. 1 59 ze zm.)
przysługuj e o dwołanie wyŁącznie wob ec czynno ści
1) wykluczenia odwołującęgo zpostępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oforty odwołującego.
:

XXI. Zamawiający nie będzie udzielał za|iczekna poczet wykonania zamówienia
151a ustawy z dnia 29

\--

sQcznia

2004 r. _

( art.

Prawo zamówień publicznych)

xxII. INFORMACJA o DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
SKŁADANIA oFERT CZĘŚCIoWYCH
Zamawiający nie dopuszcza sld'adanie ofert częściowych.

xxIII .ZAMOWIENIA UZUPEŁNIAJACE.

Zarnawiąący nie przewiduje możliwościudzielenia zamowień uzupełniających.

XXIV. OFERTY WARIANTOWE
Zamawia1ący nie dopuszczaskładania ofert wariantorryych w rozumieniu art.2 pkt.7

ustawy z dniaŻ9 stycznia2OO4 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi
byc zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

XxV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Zamawiaj ący nie dopus zcza por ozumiewania się dro gą elektroni czną.

xxu.

Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą nye p.o*udzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzonewyłączrrie w złotych
polskich.

XXVII. Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

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

wysokościnvrotu kosztów udziału w postępowaniuo jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot:

xxvIII. Informacja

o

ZamawiĄący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxlx.

Żądaniewskazania przez Wykonawców w ofercie części zamówienia, których
wykonanie powierry podwykonawcom:
ZamawiĄący Żądawskazania przez Wykonawcę, w ofercie częŚci zamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał,
iz Wykonawca nie zamierzapowierzyÓ Żadnej częścizamówienia podwykonawcom.

Xxx. OkreŚlenie

częścizamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom;

Zamawiający nie określił,która częśczamówienia nie moze być powierzona
Podwykonawcom.

XXXI. Dodatkowe postanowienia

:

1 .Zamawiający nie przewiduj e zaw ar cia umowy ramowej,
Ż.ZamawiĄący nie przewiduj e ustanowienia dynamic Zne go systemu zakupów,
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszaSIWZ majązastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowięil publicznych'

Załącznikami do SIWZ są :
1. Załączniknr l - Formularz oferty,
2. Załącznlknr2 - oświadczenie'zgodnie zart.22
3' Załączniknr3 - oświadczenie, zgodnie zart.Z4

4.
6.

7'

8.

Załącznlknt 4
Załączniknr 5
Załącztiknr 6
ZaŁączniknr 7

Gózd,, dnia 09 maja

ust.1 ustawy,

ust. 1 ustawy,
prowadzącej
- oświadczenie osoby fizycznej
działalnośćgospodarczą
- Wykaz osób, które będąuczestniczyÓ w wykonywaniu zamówienia,
- oświadczenie wykonawczy
- Projekt umowy'

2012. r.
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