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Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Klwatce

ZamÓrvierlie o rvar|ości rnniejszej rriŻ krvot-v określr:ne rv przcpisacll rvl,cłanr,ch na por1starvie
a*.11 rrst.8 ustawy z clnia ?Q st1.'cznia 200"łr. - Pt'ar.r'o zallrrirr,ił:ń pulrlicznycir

Podstarva pralTna oprilf,ł\ł]*nia specylikacji istotnych włrunkórv zamórł.ienig:

1' l"|stai,rą z drria 29 st1"czlria 2CI04 r. Ptarł'cr zamóriieti ptrbliczn1'ch { Dz" li" z ]0l3 r.
paz.. 907 z plżn. znlian.).

2" ńozporząciżenie Prezesa Racl1'lvlinistrórł'zdnia l9ltltego 20lj L' r.r'sprarł'ie Lot1zajorr
dokurncntÓw. jakich nroże żądac Zanrarvia.iący od \\:rkr:tt3rrc'r, clra lbrrlt. rr. jakiclr te
dakumenty illogą b3'ć składane (Dz. tI. z 2{}13r'.' pr:z. 23 l ).

3' Rozporządzenie l)rezesa Radi'i\'IinislrÓrł z- dnia 23 grudnia ]0l3 r. rv s1)rarric Śreclnicgo
kursu złotego w stosut'lku dn euro. steno\Ą'iącęg* poclstarr,ę przeliczat:ia r.r'artości zanrtiwień
publicznyclt ( Dz. U. z 2013r.. poz. 1692).

4. iłozporządzenie Prezesa Racli' N,{inistrórr:z ctnia 23gruclnia 20l3 l'. rł, s1rrari'ie klł,tlt
rr'artoŚci zamÓrvieti oraz krrnkr-lrsÓrr. oclktÓr-rch jcst r"rzalcżlrir:n1'olrorriazck przckaz-rtr"finia
ogłoszen lJrzędor.r'i Publikacii [.;l:ii Iuropeiskie.i ( Dz. t;. z ]0l.lr.. poz. l?35l.

5. Ustan'a z dnia 2i ku ietnia i 96-t r. Kodeks n'rvilnv i Dz. t-i. z l 9(:.1 r'. Nr' l (r. poz. 93
zpóżn. znrian.)'

6. Ustarvazdnia 16 krtietnia l993 r. o zrł'alczaniu niettczcirrc.i kclrlhLrrcrlc.ii ( l)z. {.. z 200j l..

Nr l53, poz. l503 zpaŻn. zmian.).
7. LJstarra z. dnia 7 lipca 1994 r'. Pra*'o budou'lalle { 1.i, Dz. U. z l0lt) r. \r 2.13. poz. 162.3

zpożn. zrnian.)"

}Iiejsce publikacji ogloszenia o prłetargu :

Bitl|ery.n ZarnÓrvień Publiczn1ch Nr. .$.łł6. fi.'..?'QAL{.' z cl,,ia .łh,..['B.,. 20liłi'

201-lr,

I^ f"^
Tablica ogloszeti rł nlicjscrr publiczllic clclstępll.v'm rv sieclzjlric Zanlnrriającego drlia ./J.'"#., a'k.,. J0l4r.



I. NAzwA oRAz ĄDRES 7.AMA}YIAJĄCEGO
Gmina Gózd
reprełełłtoTvcłna przez :

lrłazrva : ZespÓł Hkorromiczxo Ar{nrinistrac3jn.v SzkÓł
NIP: 7e6-35-91-373
Adres: ul. Radonrska 7" 26 - 634 *ozd
Strona intenrętowa: \\1\'rl.bip"gśud-d
Numer telefonu: (48i 320 33 57

Numer tbksu: (,łs) 320 23 57
Czas urzędorvania' 

J: lffir.llllwartku. ll,::iffi i ll _ li i?,
w piątek w grrdzinach 7.30 _ 15.00

tiNIA trA*I()\ilENrAII. TRYB LTDZIEI.

Ftlstępowanie o udzielenie zamór'vienia publicznego plol\'arlzotre jest r.i' tr1'lrie przetargu
nieograniczonegs' na podstarvie ustaw1, z clnia 29 st;,cznia 2004 r. Pralłlo zanlórvieti
publicznyclr ( Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze znrianalni)- zu'ane.i tiale.i .. [Stawą
Pzp" lub,.Pzp" .

NI. OPIS PRZEDMIOTLT ZA1!{OWI!]}\IIA

1.Przedmiotem postępawania i zamórvie,uią jest rł14onienie W.vkonŻrwc!'rv zakresi*
realizacji prac termomodernizacji bud1'nku szl<oly potlslarvorvej rt Klwatce prlłclŹołr*j
w miejscowclśoi Klrvatka KrÓlerł'ska 31.

2.Prace muszą byc zrealizowane zgodnie z rvarunkami Spcc1''{ikac'ii Istour;'ch Warunkcllv
Zanrówieniaoraz spec1''tikacji techniczrrej u'1.'kotraIria i odbiorr-r robót.

3.Zakres prac obejrnqie:
- dach;
- elewacja docieplenie budvnku:
- opaska lvokÓł budyllkrr. naprawa sclrodÓlv 7.ewnetrŻnycl]:
- stolarka;
- roboty r.vykoriczerri łrw'e l

- instalacja elektr-vczna * odgromo'wa.
.{. SzczegóIowv otlis prz.edmio{u z-amórtienia okrcśla przetlmiar robót stanorviąc1'

załącznik nr 6 do SIWZ, rł'3'kaz stolarlri stanorviącv załacznik nr 7 cio SI$'Z i

spec1'fikacja technicznn wykonania i odbioru robót stallclrr'iaca załącz.nik rrr 8 clo Sl\\/Z.
S.Mieisce realizacii zam$wierria: Klwatka Krtilerł,ska 3l gnlina Gózd.
6.Nazłvv i kody dotyczące przedmiotu zalnÓr.vienia określone rve Wspolrtvtn Słolrlliku

Zamówień Publiczn-vch ( CPY) :

45110000-1 Robotyrozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45320000-6 lzolacje cieplne
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarski
4511'1228-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

7.Wszystkie propono\Ąialr* nratęriały musza spełniac rvarttnki PolskicFblrnl' ;lp-"siaclac
Aprobaty l''ecluriczne t'I'B albo deklaracje zgoc1ności.

8'W1''konawca wykona przedtniot zamÓrvienia z matet'iałÓw rł'łasnr'ch. ktcire porvinny
odpolviadac co clo jakości \Ąymogonl r.t'\robou'dopuszczclllych clo r:lbrotu i stosorr'allia
r,v budotrrictr'vie zgodnie z an.10 ustawy z dnia ? lipca 1994r. Prarł'tl budoli'latlę { tękst
jednolity zŻ0l0 r'T)z.. U. Nr 243. poz. 1613 ł.póź-n' znliarl.).

9.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonallca por'r,iltierl zapoztrać się
z oczekir.vaniami i r.rrnrogalrri Zarnarr"iającego oraz uz,r,skać tr'szvstkic lriczbędrlc
ilrfotmacie, co do r;*z'vka. trudnr:ści i u'szelkich inn1'clr okolicznrrści,.iakie nlogą
rq,stąpi ć tv trakc ie real izacj i zaltlórł'ieni a'



10'Zamawi*jąc.v dilpuszsza nrozliwośc dr:konania wizji lokahle.i przcil terl'lrillent składania
ofę*. W-vk'onalvca w trakcie w'izji lokalnej lł_irrien za;:crrnaĆ sic z rllicjsccnr realizacji
zamÓwie*ia eel*n'l rrr,vzglednienia rv c*rrie ofbn1' wszelkicb inn1'r,lr prac nie rlbjęti ch
niniejszą dokunrentac|a a konicCz'n'r,gl1do rvykonaltia zc rtz-0lcdttlla szlttkc btrdorrlana
oraz do porriesierria dla prawidlowego zt'ealizorr'ania przcdrllir:tu zatnÓrr"ienia. Wiz.ia
lokalna zostanic dokonana Ila kosz_r tr,łasnY r.rykonar,,'cl.

l1.Pracg muszą b1,ć r'ł1kon.v\ą:ane. tak aby teretl prac b3'"ł za'oi'sze zalrczpieczollr przed
r'vej ścierrr o sób trzeciclr.

I2.Powierzone rcbot} n1uszą br'ć' r'r'r'kon\'walle rzetelnie i tenuin*rvr:. zgodnie z uflrta
alożoną do prz*targu i zasadami szlŃi budnrvlane"i.

l3.'feren robÓt nrusi zJsrać zabezpieczclny pod nzgleclcm ppoz' i bh1l. a tr'r'kollarłcit pollosi
odpowieclzia]rrość wobec Zanrawiaiąctsgo i osób trzeciclr za szkod1,pt:rr'stałe r.r'trirkeie
realizacj i zarrrÓrvienia.

I4.Wy'korrawr,a udzieli Zarnarvi*jącętllll g\&'alancji or'rrz ręk*jnri tla rr'r kłlnntle rrrh<ll1' tlbjęte
prz-edmioteln zatnÓrr'ienia na okres trzech ( 3 ) lat liczac ocl clar1 r.rdbior'u koticorł,ego.

15.W prz"vpadku rv1.'stąpierria w'spec.vfikacji teclrnicznej w.ykonania i odbioru rtlbÓt . opisrr
przeclłrriotrr zanrÓwienia pfzeŻ r'vskazanic znalru 10war01vego" patentu 1rrb p<"lchodzcnia,

Zarnawiający deipuszcza sl<la<janie ofŁrt rólvnowgzn1,r:l: z zast<lsorratlielrr inrt1,'clr

materiałiw ( w'vrobori') niz podalrc rv specyfikacji techniczlicj lrrkorlatlia i odbioril rłlbÓt'
pod uarunkienr. ze zapropono\\'ane ntateriałr'{ rli"roLl;-} beł{ą posiaclali' paralllet[\
techniczne nie gorsz-e niz teo ktore przeclstarviono w-specyfikacji tccluliczncj rry'konania
i odbioru robÓt.

16.Zgr:dnie z art.30 ust.5 ustarr'}'p'Z'p' Wykonau,ca. klóry porv*łrrj* sig na rł}z'tiązaltic
rÓwni:rvażne. jest zeń*wiązany wy"kazać. ze oferor'r'iłlle plzcz niegtl lrraleriał.v ( wyr*b-v.l
spełni aj ą rvymagani a okręśl one przez Zanlaw i aj ace gcr'

l7'W takim prz1'padku \Yykolrawca nrusi załącz1'c do of'e r11" tblder1'. dane techrlicznc
i aprobaty technicz-ne tych n'latcl'iałÓiv { wvlobÓrvj. ab1 Zalnari,ia'iąc1 rlro*uł spl'arł'clzic
czy odpowiadają CIne \ĄTlnaganiont pclstawionvnl lv specyfikac.ii techlriczne"i r'l1,kotlania
i odbiorrr robót'

18.W;&onarłca musi przedstawic cenę rr'czałtorł'a ot'ert1' za przet*nriot Lunixł}, lvy'liczoną
rv oparciu o koszlor,vs}' tlproszczonc plrrs Żesta\Ą'icnie nrateriałÓrr.- urz-adzcti i rlvposażenia
wrdzznośnikami cenotwrrrczylni starltxviac1'mi potlstnrł'ę do rł1'ktrttattia kosztor1'sórł'.
Cena r.n-czałto',va nrusi uwzqlędniac trr.llragania i zapis1' niniljszcj SlwZ clrae jc'i
załączrrikÓw. w szczególnclści STWi()R. przedrniaru or'az clośrviadcz-enia zalt'trcltlrł'etl(l.

19.W.u-konarł'ca lnttsi zaoferorvać przcdnliot zanlórvicllia zgodllv z rrvrnogallri
Zanrawiającego określonynli u'Sl\ł'Z i.iej załacznikach, pt?}' cą'ill zotrowiązarl1,,icst
dołączyć do oferty' łos:lory:r ą)rO.\:cZOll plus zcstarrienie nlateriałirrv. urzałlzeli
ir.l1'posażenia z nośnikalni cenotrvórczr'mi stanorviąc;"trri po<lslarł.e tltl rr}kotrania
kosztorysÓrv. R|raz ze rvskazallieln pro<lecntalÓrr'. typorr'. ntttncrÓtr kalalł:golivch itp.
ofereirvan-vch el*nrelrtórv i urządzeli. fiwentrralne braki \Ą: 1łi}'cetlitch ptlzr c.ii l'olrót nraz
ntateriałóri'isprzehr rt'kosztor;''sie upt'oszczon,vl'll nie slanorr,ią potistart-r d* zadarria
dodatkowego wvnagrodzenia i przyjmuje się, ze \\rr'ktlnar.r'ca zrllror'r'iitzał się ri'1"kollac
wszysłkie roboty'" l-v.vnikająci: z SIWZ i j*j załącznikńrł' rą' r1.człrłtor'vcj ccrlie ol'ert-r,.
Kosztorysy uproSzczone i zestat'ienia materiałÓrr'rł'raz opiselll ot'erorvan1'ch eletlletttłirr
oraz urządzeń i dokumentami pcrtli'iercizaiącvmi spcłnicllic 'r'vlrlagaliślWZ. stanorłia
jertynie podstarł'ę do rozliczenia err'etrtualnych robót zanlientr1'ch oraz ocell\' .1goclności
oferorvanego przed nl i ottt zan tÓrvięn i8' z'ul' ** m agatli arn i S I \AiZ.

20.W przypadku- grly W3,kotra'uł,ca zapow'iae1a zatrttcltrienie ptlt{u,r'[onarr cciu' tlr] ofgfi1'
rnusi b1''c załączony iv-vkae z- zakresetn porvierzoltYch illr zadarl 1 cz"ęści zaulÓilicnia;.
W prą'padku robót buclorł'lanych Zantarł'ia.jącr'dopuszcza nloŹlirłosc zlecania realizłcje
ZamÓwienia prł-el.pcldlvykona\vco\\. lr zakresie clkreslotl'r'ln rr tll-crcic \\lr,konarvc}.
dalszynl pod''ł'ykona\Ą|coln za zgoda Zanlalł'ia'iącego po uprzednilli przctiłrlzeniu tnu
rÓwn i eŻ z_god,v- Wyk on awc1.'



2. lV celu lvykazania braku podstau t|er rr"ł'lilucz-enin z pos{gprrrr'anin o utlzielenic
?.amówienia rr"-vkonałłcy w okolicłno*cisch' o klóryłh mo$'il rr. arl.2-ł usl.l us{arr,;
Pzp nalcĘ złażyć następujące dokumcnry':



2.1"Oświadczęnie o braku podstaw do t1'kluczr:nia z postęp0\\'ania z p*rłndrr niespełnienia
rvarunkorv. o który'clr mowa rv art' 24 rtst.l ustawy PZp (rr'zór zal. nr 3 do SilWZ );

2.2.Aktualny odpis z właścir.vegr: Ąestru lub centralnej eiłiilent'ii i intbrrnac.ii o clziałalllclści
gCIspCIdarczej, je;łeli odębne pruepis"l' ąvmagają rvpisu clo rcicstrtr ltlh crr idcncji" lv ce]u
ql,kazania braku podsta'uv 61s 1v}'kluczenia ri' o;rarciu o arr.24 ust.I likt 2 ilstilr.r'r .

rvvstawiony nig lr'częstliej niŻ 6 nriesiecy przed trpll.rr.etlt tęrniilrr składania rl.nioskÓlł,
o dopuszczęnie do udziału rł postęporvallitt o uc'lzielenie zanrrirr'ienia alłltl skladania o{brt'

2.3-Aktua"lrre zaśrł"iadczcnie lvłaścilr'cgo łlaczelnika rrrz*du sknrbcll'r.cqo putr.l'i*rd;laiącc. żc
rą'konarvca nie zalega z opłacanienr pi:r{ntkÓw lrrb zaśrviadceeni*. ze uz.vskał
przcrvidziane pral\enl zrr't:lnienie. odroczenie ltrb roz-łożcllic na r'at1. zalcgll'ch płarrlc.lsci

lub wstrz1''manie rv całości tł}'ktlnania dec1'zii rtłaściir'egr] olgillltl n'r'starł iot:e tlie
wcz-eŚnicj niż 3 miesiące przed upł3'rr'cln ternrinu skłaciallia rrllioskulr.ir tlł:pusztzerric dtr
udziału w postępow'aniu o trdzielęnie zanlón'ienia albo składarlia of'ert.

2..l.Akrualne zasrviadcz-enie właścirr,ego ocIclzialu Zakładrr Ubczpicczcń Spolcczrr'tch lub
Kasy RolnicZego Ubezpieczerria Spclłecznego potr.lierclzajEce. ze \\'3.konawca lrie zalega
z opłacarrienr składek rra ubez-pieczęnie Zdro\votnc i społecxrr* lub potrvicrclreniq' z.e

uzyskał przer.vidziane plewenr zrr,olnienie. odroczenie lub rozłoŻenie na rat3.' złleg};,ch
płatności lulr rvstrzynranie rv całości rłykan*nia dce-l''r"ii rvłaścir'vcg1o $rgal}u-- rł;*siatriellle
nie wcześniej niz 3 nriesiące przed upłr'r.ł'em tertrrilrrt skladaniił lł"lliosktitł łl drrpuszczelrie
do rrdziałrr \\ postępolvanitr o uclzielenic zanolriettia albo skladallia ol'crt.

Wykonarr'ca porvolując1' się przr' rr'1'kael"rvaniu spełniania rlarunkórr ułlz.ialu rv
postęporvaniu na zasob1' innych podmiotÓł", k{Óre bęrlą bralr' uelzirrl ll realizacji
części zamórvienia, przedkłada takźe dokumentv rloĘcząee tcgrr płldmitltu rr' zakrcsic
}Yymag*nym tlla rvylconartcy, określ*n'}*m rv rozdziąle Vt pkt. Ż ?"ł., 2.?', 2.3., 2.J'.

Jeżeli rv'vkonawca rna siedz-ibę Iub niiejsce zanlicszhania poza icr;-torirutl Rz-cczpospolitcj
P*lskiej' zamiast dokur:rentÓw- o ktÓrylclr ntowa rł'pkt. ] i 3 skłarla dolttltrrellt lub
dokumerrty $Tstawiolle w kraju. w lttÓrym nra siedzibę lub mie isce zamieszk'ania,
potwierdzaj ace odpowiednio, ze :

a) nie otwarto jego likr.vidacji ani nic ogłoszotlo trpadłoŚci.
b) nie ualega z uiszczeni*m podatk*w. oplat, skłac]ek na ubezpieczenie spoiecare

i zdrowotnc albo z.e uz;rskał przer.vidziane prawem zrvolnienie. odl'oczelric ltrb roz_łożcnie
na raty zaległ1'ch płatności lub rł,strz;_tnanie w całości rv;'-konania clect'zji w}aŚcirveg.o

organu,

Dokunrenty. o kttirych mowa rł,lit. a pouitrn1'być rł"1starvirlne nie wcześnie.j niz 6 rniesięc1
przed upł}.lv'em terminu składania *fert. Dokrmenll.,. o ktÓrych lno\la rł lil. b porł illtlv brc
rłystawione nie wcześniej niz 3 miesiące praed upł3'rąęm ternrinu skłaclania olbrr'

Jeżeli w kraju zanlieszkania osob1'' lub rv kraju " rv ktorr'lrl rvyk0narr.cA lna sicdzibc ltrb
mie.isce zamieszkania. nic ,uv1'ciaje się dokumenttirv o ktÓr1'ch nl01\a pr:rr1'zei. zirsteptlie Sie ie
dokumentem zawierającynr ośrł'iadczcnic złoŻońe pr;,-er1 notariusz_,.'nt. lr'łirŚcirr\l11orgat]C'1]
sądorł1'm. administracy.in1'nr nlbo organem San'X)rzadu zart'otlorł'eco luh gospotlarczego
odpowieclnio nliejsca zamieszkania osrrbl, lrrb kraju. rr,ktcrl\'tn rłr'kcrnaęFa rlra sicx{zibe ltli.
mi*jsce uamieszkania * rłystawiCIllę z odp*wiednią datą rr'1.magana dla t}'ch rltlkumetlttitł.

3' W celu w1.kazania spel*ienin rvarunku udziału $, pssćępow'ałriu clotyczącęgo braku
Porlstaw do rvykluczenia z postępo}vania o utlzielenie zamórvicnia rr'1'konarr'c1'
rv okoticznrrściach, o których morrR rv ar{. 2-l ust.2 pkt.S ustarvy I'zp należ.r złłrżr.ć
następuj ące dokument-r' rv form ie o rygin a lu lu b kscro kłlpii poś'rr'iatlczon1'ch zir
zgorlność z o1yginale m pYLęz rv.ykonarr cę lub osobę uJrorv*żniolli1, z r-achorr Rnielll
sposobu reprezentacji:



3.1. Listę podmi*tów na}ezących do tęj sanrei grup!'kapitirło*'ej" o które.i n1olvlr w ar{' 24
rrst.2 pkt. 5" albo infrrmację' o tvrn. Żc lvvkonarrca nie nal*żv do grup1. kapitałcllve-i
(wzór zal- nr 4 do SI}YZ );

4.Inn e dakumenty }Y-Ymil gane p}:ueu Zu matr'ini ą cego :

.{.l.Pełn*nrocnictwo osób podpisrr-jącr'ch ofertę clł: pnclejnr*t'atlia zoborriaz-all r.r'inriel:iu
w.'*konarvcy. o ile nie r.rlnihaja z przcpiso\\'pra\\ia lub irln,vch dokrrrncntilu.

vI I. zAsADY U DZ[.,\ŁU w POSTEPO\\'.\ N l U \YY K0rr_ Awc'Ó\\' \\'s P() L N I I1

I}BI'EGAJĄCYCH slĘ o upz.iEl.ENt[. zA}IowIE\lA
1'Wykonawcy ubiegający się l.ispólnie o udzięienie zanr*wienia złrbr:r,viąz*rri s* di:

ustal]'o\\,ienia pełnomttcnika do repl'cz.t'nto\\'ania iclr \\ postcpo\\'arriu allro rc1lrczcntt)rłaltia
\Y postępo\\'anirr i zarł'arcia ul1'}()W\r rv sprawie zatnÓlł'ietliil publiczrrego.

2.Wykona**cy. o ktÓr;,clr nlowa rv pkt. 1 składają r'ispctlnic ol'crtc. prz) CZ"\l}1

a) ośri'iadczenia lub dokumentv u'skazane rv pkt. VI' l. powilrtr1' zostac zlożone
w taki sposÓb ab1.' rq.''kazać, że rvarurrki uclziałrr \} postępo\t allitl rvr'kol)a\vc\ spcłniaja
łacznie ( tzrr- składa co najnrniei .ieden z ty'ch wyk$ne!łcorr' albo \llsz}'Scv ci wy'k**ar'r'c'v
ir,spÓlnie)

h) oświadczenia lub dok*merrt1.'w$kazane w pkt' vI.:. i VI'3. n:usza b'v_ć złoŻone
osobno przez każ.dego z rvr'konau'cÓw.

3.Wykorrau'c'v rvspÓlnie ubiegłiią*y się o rrrlzie}enie zamÓrł,ienia 1:otrtlsza :tllidarną
odpori'iedziallrość za rr'1konallic ttntorr r 

"

VIII. POD1VYKONAWCY
1.W przypadku porł'ierzenia realizac'ii zamÓwienia pr:dr.v3''koltarł'et;nt_ tł,vktlIlarr'ea

zoborviązan.v_ jest dcl '*'skazania rr ol'ercic te.i częŚci zall:(lrrictria. htill'v"i rcalizac'iq pł.łrt'ierz_v

podwykona\$cy- w przypadku braku takiego ośrviaclcz*nia. zanrnrvi;liac.v rtznł iz
rvvkonarvca będzie realjzorl'ał zanrÓrricnic tlez udzialtr podrt-t'kollł\\c0\\.

2.Zmiana podr.vykonarvcv podczas realizac.ji unrorł'.r. nroŹlirł'a ileelzie jedynie za zgtlrlit
Zan1a\ł'laJącego.

x' INFORMACJF]: o sPosoBIIl PoR{)u{'jMIIiwA|{lA sIĘ aAMAWIAJAC'b:GO
Z WYKONĄWCAIIII ()RAZ PRZEKAZYWANIU 0ŚWIADCZEN l.UB
DOKI']MENTÓW, A TAKZr: }ySKAZ.ANII1 osoB {"jPRAWNIONI'CH Do
PoRoZUMtIiwAlt{IA sIĘ Z wYKoliĄwCAMl

t. ]'iiniej sze postęporł'an i * j est pr*warlzłlne w'i ęa1. ku płllski m 
^

2. W postcpolvaniu o uclzielellie załnÓrrienia oŚr.r'iaclczenin^ u,llioski. zarviadatltie'nia clraz
irrfbrmacj* zamal"viając-v i wykonau.c1, pmekazrrią tirks*'ll. z zastrzez-ctrietlt pIit'3.

3.}orniapiselrrnaZastrŻcżona.iestdlazlożcniaof'ertv\VraZZzalacznikarlti"rr t\tlr'osri.iadczcli
i doktrntetrtóll'potwierdza.iących spełnianie rveuunkorł udziału tr postepo\ĄjaniLl.
oświadczeń i dokunrentow pot\Yierdząjących spełniarrie przez-. ofurowłn3. prz-eclrttiot

zaInórł'ięnia rqrnagań określon1'cir't przez zanrarłiającego' oś\Ą,ii]clczeń o braktl ;loristari
do riykluczenia, listv poclrniotÓrr'naleząc'vch do rej samej gTup'Y kapitaltlrr'cj. o ktÓrej
mowa w'nrt' 24 ust.2 pkt.51 infbrnracji o t}'m. ze r'v1''kł:narvca llie nalezl rio grupv
kapitałolvej. pełnomocnictwa olz ttz-upełnień, zJozonych nir lr,*z'rvarrib?amalłpiiacego.

4. JeŻeli zamarviając;'- lub rłykonawca przekazuje ośrł'iadczetria. rr,nioski. zau'ia<lonlienia
oraz infonnacj* faksem" kazda 2e iitron na ząde}]ie drtgiej nieztr,łClcz-Ilic potrvieł:dza fłkt
ich otrzymania.

5. Donrniem1'rva się. iŻ pisrno r'vysłane prueŻ Zamau'iaiąccgo lla nulllcr faksu poilan}' przcu
W3ikonawcę zostało nru d*ręczone w sposÓb u:nęŹlir.viając1'zapi:lznzulie się rł1"ktlnarłc1.
z treścią pisma, chyba ze rv3'konar\'ca \\,cŻ\\an}' pr7-ez zanlalr.iajac*gcl cio potrr icrclz_cltia
otrzymania oświadczęnia, rvniosku, zalł'iadomienia luh irrfbrnlac.ii u' spostib okt'eślnnv
rv pkt'4 oŚrłiadcz.y. iz rwv. wiadorności rrie otrz3,mal.

6. Zamawiając1 nieirciziela zlłdn5'ch ustn}'ch i telefolricznr'ch infilrmar'ii. r.r'1'iaŚnieri



czy odpowiędzi na kięrowane przez W1'konarłcÓr.r'zap1.'tania. w spralł,,aclr ił1nragając.vclr
zachorvania ibrnrv piseln nej.

7. Korespondencję związatlą z ninie^isz1nr postępor.r:anienl. naleŻv l<iet'tlrł"ac nri aiires :

Zespół Eko n o rn i czn o A d m i n istrac-vj n_-v Szkól rł, {ioźtlzi e
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-23-57

8. osoba uprar'r'niotla do poroztlmierrattia sie z- rl.r.konaricanti: })alt.lÓzcl- t)rab
*Tel. 18 3:0-23-57. godz" 7.30 15.00

X. OPIS SPOSOBU UDZIEI,AI\IA \YYJASIYIEN T'RTi,Sfi SiWZ
l. Wykonawca moze zwrócić się do zamarr.'iającego. Z przekazanr'nl piselntlie ltlŁl iaksenr.

u,nioskiem o u1,jasnienie treŚci SlwZ' Zaruau.ia.iac}'odpo\\ic nicz-vr'lclczt'lie . rlic
póŹniej je<tnalł niz 2 dni przed upl1'welrl ternrinrr skłac{irnia ofbń. lra piśrlrie lta zadaile
p\tanie. przes"**łajac treŚc p;tarria i cldpclrviedz-i rvszr'slkim rrczcsulikolll postcpou.anił
ł:raz unrieści taka infomlac.ję na lvłasnei Stronie intelnetolv*j lvlt:Y,b!r:*ql]ćŚi,s1 - p*d
rvantrLliien. Że rvniosek o r.r'1jaŚllierrie treści spcc'''.'fikac.ji rrpI1'nal do zaniarviającego nic
pózniej niz do końca dnia, w ktÓry''m upł1'i.i'a połorva \v\'Znaczonegło tel'nlitlu skladania
ofert ,

2.Wnioski o rqjaśnienie treści Si\t/z nalezy kiercrł,ai na numrr fakstr :lli .j]023.5? lrrb
pisernnie. W prz;.'padkrr" gdy rvykon&rvca lv3,bieree fornrę pisenlną" rvniosck nalezy
umieścić w opakor.l.'anir-r i clpisać''' P3"tan.ie *- prrstepowanie ternronrcltlernizacia hudynku
PSP r.v Klrvatce".

3.Jęzęli wniosek o w1jaśnienie treści SIWZ wp}yrri* po rrpł1'rrie tel'ntinu składania
wniosku. lubdot'vcz'vuclzielonych juz rł1jaśnicti. zanlavriąiącl ttl,.lzc ttdziclić rvyjaśnieli
albo pozostalł'ić rvniosek bez rozpoznania. PrzedłuŹenie terminrt skłaclania ofbrt nie
rvpływa na bieg tenninrt skłErdarria rvniosku.

4. Za:nau'iający nie przew'iduje zr'v*łania zehrania u,szystkich r.vYkoltalvcórv ił, cęlu
wyjaśnienia treści SIWZ'

5. Jężęli w rł1'niku znliatr1'' treŚci SIWZ nieprow,aclzacej tirl znrianv clgłoszenia
o zamÓwieniu jestrriezbedny dodatkorry cz-as xa rłpłor.r'adzetlie ztniall r'l ofertacir.
zama\{iający prz*łuzy termin slrładarria ot'ert i poinfbrmqje o t-Ym w3,'konarl'ctirt.
którym przckaz-ano SiWZ_ oraz ulrricŚci taką intbrrnację na rr'tasllej strcrnir-- illlenictowej
rł.vrv.bip.gtłzd.nl .

xI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE wADItiM

1' oferta musi by'ć zabezpieczona rvadium lr' rr'ysokości l2 000'oo zł
( słoi.vnic : cll+cłllcl.icie ts,,sięcv zl 00,'lt)t) )

W3.konawca zoborł.iązany jest zatrezpieczyć of'ertę r'vadiunr na cal1' o|tres zlr'iązania
ofertą.

2. Wadium naleĄv rr'nieść naipóźnicj do dnia 02 kryictnia 20l4r. do godzinv l l: 00 .

3' Wadium trroŻe b'vĆ rvniesiotre :

a) pieniądzu ( przelew na rachunek bankłrry):
b) poręczeniach bankolvvclr lub poręczcniach społclzie lcz-c.i kasi' clszcz-cilttclsciori'o-

kredytow'ej, z tyrtr ZĆ poręczęllie kasy.iest zau'sze poręczeniem pGhięzll1'lą.
c) gwarancjach bankorv-v ch,
d) gwarancj ach ubezpieczeniorłyc}r,
e) poręczerriach udzielanych prŻe)l podrrrioty, o ktÓrych mowa w łrń. ób usl.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utlvolzeniu Polskiej Agenc'ii Rclztł'tl.iu
Przedsiebiorczości ( Dz' U. ł.2007 r' Nr 42. poz.275 7- pozll. zatniart' )'

'ł.W prą,padku rvniesienia wadium u' tbrmie poręczenia tuh grval'atrcii porvinlro
zalvierać łv słvojej treści zobowiązanie do lrez-rvarunkorvej zł;rłatv e*lości sum\'
w*dium na pierwsze oświadczcnie Zamawirrjącego. Zanrawi:ljąc}'zazn:lcza,że z trcści
poręczenia/grvarancji ma rvl.nikać oborr iązek zapłłtr na sanlo oślviatlczenie



Zamarviająctgo, że rł'adium jest rvymtgrrlnł:. Jakiekolrvielr zapisy, z ktflrych
interpretować można oborviązek udorvod nienia, czt' nłw et u prarł cloJlotlolrn ien i*
okoliczności objęĘch ośrviadczeltiem Zanrarviającego ( zrrłaszcza sformutorr'ania
,, jeśli suma jest rvymagalna!' lulr rÓrvnorvażna} sporr oeluje rv'l,kluczenie Wvkonatvcy
z postępowania. Zamawiając-v sugernjc zamieszczenic rv gwarancjxch1trloręczcniaclr
punktu, rr' lrtór5'm rr'1'rłźnie strvierdza się, że ,, ośrr'iadczenie Zamłlr,iającego nie
podlegx oeenie porl względem jegei prarvrlzirł'ości przez g-rr'aranta/ptlręcz1'ciela''.
Zamarti*jąey nie wyraża zgod3,' na pośrednictrvo osólr trr-eciclr. Wszelkie z*pis-1'
rv trcści grvarancji/ poręczcnia ograniczające Zamarł.ia.iąccmu nrrlżlirr'ość otm.r,mirnia
krr'oĘ' zabezpieczenia spowotlujc rr'.v*kluczcnie \1'r'konarr'c1' z postęprlrvania na
podstarvie arl.21ust.2 pkt.2 us{:rrr.l'' Prarr,o zamórr'ień pulllicz-nr'ch'

S. \Y przypadku wnoszenia wadir"rtn rv pietli4dzu ustaloną krł'ote nalezv n'płacić przelerł,etll
lra konto Zalnarviająccgo: ZcspÓl Ekononticzno Aciministracr jnv SzkÓl *.Cozilzic
ru rachunku bankorvego Pekao S.A" II OlRadom nr kontn 86 11.10 3159 I ILL 0010 1457
8662. Kserokopie dotvodtt rlpłat1'' naleŹy'dołącz.vc tio ł-lleri1.
I'rvaga !!! 0 uznaniu przez Zamalr'iajacego, że rvałlium rr' picniąelzu rvpłacono
}v }v).nraganvm te rminie, dec1,duje data rr'plvłr.u środlrórr, na rachunek
Zamawiaiącego.

6. Środki ponui''iy znateźć się nrr raclrunku bankolvym Zamalriającego lv ternrinie
określon1'm rv pkt. 2

7. Pclzostałe. niepieniezne Jbrmy rladiunr rv-r'nlienione rv pkt. 3 nalcz.r', rr' formie oryginału
załącz.vc do of-er'ty . Beneficjcntem łr'skazant'-m !1' gll.arancji/poręczcIliu mrrsi b1'ć
Gnrina Gózd' ul. Radomskn 7,26 - 63,| GÓzcl.

{l. W1''konaw'ca" ktÓr5" nie rłłriesie \Y}'lT}aganegcl r.varJiun lub nie vr'tliesie lr tel"minie^ ztlstallie
rwkluczolry Z posięporl'ania. a jego olerta zostanie tlZilillla u-a oclrzttcortE.

9. Zamawiający dokona zwrotu rvadium wszystkinr W1'kr:narł'cotll n'iezrvłt.lcztlie p0 wysą'..
ofefty najkorz.vsl'niejszej lttb unievvażnielrirt pcstępowania. z rr,r'jatkicln W;,kolla\\Jc},.
którego ofefta zostala rr1'brana jako najkorz1''stnie.|sza zz,astrz.eŻ'elliem pkt. 1(l .

10.W;'korrarłcy. ktÓrego oferta została rr',r'brana jakcl najkorz1slnicjsea. /.alnarr,iąiac\ Z\Ąl'aca{
wat{iutn niezrvłocztlie po zarł'arciu ttnrorvv rr sprarł_ie zanltirł,ienia plrblitztlego oraz
rvniesienia zabezpiecz-enja należltego r.r'v-kon'atlia ttlllor.v1 ..ież-,".li jcgłr lr'llie sienia żądano.

11.Zamawiający zwr'aca niezrvłocznie wadirrm. na tniosęk Wrktlllarvcr'. ktÓri'rr'vcofa.] ,

oferlę przed up}ywem tenrrinu składallia clfert'
l?,Zamavłiający zaŻącla ponolłllego wniesielria wadirrni przęlrł'vkolrarł'cę. ktÓt'emu

zrłrÓcono wadium na podstarvie pkt. 9, ieżeli lr, rłvniktl rozstrzr.r::rięcia oclvl'ołania jego
ofbrta zcrstała wybrarra jakcl najkorzystniejsza. W1''kotlarł'ca r.l'nosi rr,ttdiltnt rv termilrie
określonynl plzez Z.amawia.i ac.go'

13.Zamaw'iajacv zatrz.ymirje rvaclium wrazzoclsetkami..iezeli \Ą)'kotlarł,czt. kttit'eg.o ot-erta

została rłłbrana:
- odmóu'ił poc1pisania umow} w sprarł'ie zanrór.r'ienia pulrlicznego lra rvarulrkach
określonych rł' clfel'ciel

- nie wrriósl w1,rnaganego zabezpieczenia naleŻ-"*tego rłi*konania Lll110\\,\';

- eawarcie untolYy lv sprarłie z_;anrowietria publicznego stało sic nie lltclŻliu.e z i]l'Ż}'cZ} l1

l eząc.v-ch po strotr ie Wl'konar.łt 1'.

14. Wadirrnr lvniesione w pieniądzu" Zarnarviaiąc'v zl'r,roci w|a:l- /' oilselkalrri rt-r'nikającvllli
z umo\łT rachunku baŃor.r'ego. na któr;_m by''Io przecho\łY\\'alle poninie.|sztxre o kosztr'
prowadŻenia rac}runku bankorł'ego oraz koszt'v prłrł'izji }6p|1ru,Cj za prze lerł pieniędz;'
na rachunek bankorł1 rvskazany przez \\j-vkclna\\cę.

l5. Wadia lvniesione rv ibrnrie glvarancji lub poręczc,i ,nu*rą zarr'icrac rv srvo.!cj treŚci
zobowiązanie gwaranta lub poręcz1'ciela do \Ę'płatr, srttn3' i.r,adillm na żaclanie
zalnarviającego w prz'v'paclkach okrcŚlonych rv art' 46 usl'5 usta\łl,.

l6. Zamawiający zatrz_ymuje rł'adirtm \Yta7'ł'orlsetkami. jeżeli \\'\'konłr.r'ca rr'oclptlrvieclzi na
rvezlvanie, o klÓryrrl ffIo\Ą'a }Y an. 26 ust. 3' nie złoz_.1,ł clokńmentilrv lub ośiviadczeli
o któri'clr mowa '"lu'art.25 ust.l lub pełnomocnictw' cbyba. ze udt)tł.odni. ze rvr'ltika trl





ltr.W prz3padku. gd'v infnrmacje zaq:arte w ofercie stanor.r'ia ta^ienrtlice przedsiębiorstrł.a
tv rozunrieniu przepisó\V uslawY o zrr'alczatriu nieuczcirr'cj kciuktll'cncji. co <{o klÓr1,clr
wy'konawca z&strzęg{}ź ze nie mCIgą b1'ć udcslępniane inn1,rn uczestilikoln p(}stęp*tvania.
muszą byc oznaczone klauz-ulą .. Inforrrracje stanowiące tajcrllrlicc przcilsicŁriorstrta
w rozumigniu art.l l ust.4 uste$i} z dnia l ó kwietrria 1993 r. u zrr alczaniu nietrczcirr'e.i
konkrrrcncji ( IJz-. L'. z 2003 r' nr l53 pclz. i50j ) '. idołaczone clcl o|t:rt1. zalcca się. abv
b1"ł-v- trwale, r:drlzielone spięte. Zgodllie z t1''nl przepisem prz-ez taielnrlice przeclsięhiorstrła
rozumie się nieujaivnione tlo r.viadornoŚci ptrblicznej ilrfbn"llacjc lccliniczllc.
tec}urologir:zne. organizacy-ine przedsięhiorst$,a lub irure irr{ilrnrirł-:ie posiadając* tvart*śĆ
g*spodarczą, co da ktÓr1'ch przełisiębiorca podir1ł nieel:ecln* rlziałgrnia r.l' cełLt zachorv*niłt
ich porrfności. \\Jvkonarvca zasIrzcgając tajcrnrlicę przedsiebiilrstrra zolri:rłiazalll. jest
dołączyć do of'e*1'pisemlle ttzasaclnienie odnośnie do clrert'aktertl ziistrzezollvch ii'' nie.|

inl'ormacji. Uzasadnienie nra tra celtt tlclorvorlnierrie spellliellia prz_cslillrck okrcślcln'_vcll
w prz1.'wołan1'm rł,yżej przepisie- tj. ze zasrrzezol]a intilnnac_ia:
a) ma chara]tter tcchniczn1"- techrrologiczn1 lrrb organiz.acy.iIl1 przcclsiębiorsllva^
b) nie została ttjarvniona do rviadorności ptrbliczne.i.
ci poeĘęto w sti}sunku dłl niej niezbędnc działania rr'ccltl zoc}rorvania płuliroŚci.
Za\ecasię, aby uzasadniettie o któr1m lnowaporł;'ze.i b1'lo stilrrnulorvalle rt'sptlst'lb
Unrozlirviając1' jcgo udostępnienic pozclstałtłu ttczcstnikolll postepoliallia. rr plzvpa<lktr
lJznania przez zamawiaj ąuego zasadności tego zastrzezenia.

12.Wykonar.vca ponosi rvszelkje koszty zrvią;nne z pruygoto\Ą'anicm i z-lozcttiettl ofeń'l.'
l3.Złozerrie lł'ięcej niz jgdnej ofefiy ]ub złoŻenie tli'er1y zau.ierajacej pr<lptlz-vcje a]tenrat}'rvne

sporvoduje odrzucelrie rvsz-;-stkich olcrt z-łożorr1.ch przcz rr,y"kclllarvcę'
l4.W;'konawca wskaze rł'ofbrcie te częŚc zanlÓirienin. ktorcj rr1'kcrllanie porłiel'z1

podrł-ł'kona\\'con] '

14. Na ofertę skladają się:
*) fornrularz o.tbr{y ( wz_tlr znł. nr l c|o SIWZ}.
b} oświadczerrie W-v-konerwcy tl spełtlieniu warunki:rv rłclziału rł; postępł:r'vimirr. rr któr5'ch

mowa w art.72 ttst 1 usta\Ę'- Pzp, wg r.-ałączonego !v/'onl ( rvzÓr zał. nr 2 clo Sl\\'Z ):

c} oświadczenie o braku podstarv do r.łykluczenia z postęporł'altia z pclrt,o<iu niespełnienia
warunkÓw'' o któryclr n}c}\va \\'an. 24 ust.l ustau} Pzp (rvzÓr zał. nl .3 clo SlW/):

d} lista podmiotów rral*zącyclr do te.i sarrrej grupy kapitałowe'j- co rq"korlnwta albci
infornracjao t!'m. z'e rvvkonarr'ca nie rlalcżv cio grupv kapitałorrej ( \TŻ0rzał. nr.l

do SIWZ);
e) aktualny odpis z wła**irł'ego rejesttu lub cł:ntraltlej elvidencii i illforlnac.ii o działłlnoŚci

gospodarczej, jezeli odrębrre przepisy w1''maga.ią rł'pisu do re.iestl'lr lub elvitienc.ii.
wystarvioll-r'nie rvcześniuj nir" 6 miesiccy'przed ttpł1,rłeln terlllilrLt skłłr1allia ofcrl:

f) akttralne zaświadczenie wlaścirł'ego naczelllika rrrzędrr skal'horł'ego pcltrr'ierclza'iace. ze
wykonarvc* rrie zalega z opłacaniem psdal'kólv lrrh zaŚwiadczenie. Źc rrz-1'skał

przewidziatle pra\ł'enlzq'olnienie. odrclczenię lub rozloŻenie na rat3' zaleg}1,cIr płatnttsci
lub wstrzyntanie rv caloŚci rv1''kclnania dec1'zji rvłaŚcirve gc) olgantl "- tvvsta\\ ionc rlic
wcześniej niz 3 nriesiace przed upł1'ri'ern terl:rinu skladanił trt'err'

g) aktualne zaśr.riadczc'li* 
'iłuścirvcgo ocldzia}u Zakłacltr t-Ibezpicczcli S}rolccz.n.tclt

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spclłecznego porir"ierrlz.aiące. ze W'vkonau'ca ltie
zalega z optacanicnl składck na ubezpicczc'nic zilrorr"oure i społccz.gc lrrb pcltrricrilz'enie.
ze uzyskał przervidziane prawenr zwolnietrie, r:droczenie lub roałclzsirie na ńt;* zalegivch
płatności lub rvstrzvnlanie rr całclści tvr,konaltia dec"vzji rrłaŚcirvcuo orl.lantl -
rł1-stawione nie rł'cześnie.i niŹ 3 rniesiące przecl upl1''rl.ein tertrlilru składallia rr.nioskow
o dopuszczenis do udziału w postęporvalriu o rrdziel*ni* z'arllÓrricllia albo skłaciallin
ofbrt.

h) dokunrenĘ* potr.vterdzające wniesierrię wadiurr ( rvvlnicniollc rv pltt. xl titwZ).
i) dokument określając-v zasad-v reprezentacji or'az osclb1' ltprarł,tritltre dn reprezentae'ii

rłykonarvcy, a jezeli rv'vkonarrcę reprezentuje pcłnclntocńik - takze pcłllotrtocllicl"rł.cl
określające zakles umoco\Ą'ania podpisane przez osclby" upraił'niolle do



reprczentowania rł1'ko nawc}:.
j) kosrrorys *'fertovr1' sporządzottv rnetodą uprc}sŹĆŹone'

15. JeŻeli w.vkonarr'ca nra siedzilrę lub nliejsce zanrieszkania ptlza terr'tot'ittlrl
Rzeczypospolitej Polskiej" z-amiast dokttnlelltÓrr'. o ktc'r1ch n:'trrva rv pk't. e. f,$, skłaclg
dokunrent lrrb dokrrment1, zgodnie z zasadą wskazarrą w pkt. \iI "3 niniejszej
spec1' likacj i i stotnr"ch rł arttn k Órl zatn Órvietl i a.

XIV. MrrJSCtr CIRAz TERMI}ę SKł"AI}A|'{IA t}li'L]R'l'

1. o{brt3, muszą bvć złnzorre rv si*dzibi* zanralr,iajacrgc w Gozdzic prz1 tlt. I{adłrrllska 7
- pokój nr l0f" rv tęrnrinie do dnia 02 krvietni* 2014 roku do gor}z. l0:5(} .

2. o{brtę nalezy' unrieścić rv zamknigtyrł: clpakorvarriłl, uni*nlożlirr'ia'iacr'ltl odczr,{anic
zawartości bez uszkodzenia tego opakor.r'aniir^ opakor.r'allie rłinno l:;-ć ozrtacz()ne ]laz!\ą
(firmą) i adresem Wr.'konat'c.v*' zaadrcso\\ane na adrcs Zcspcl} F]kollollliczno
Adnrinistrac}jn-v Szkoł r'v Gozdzje rrl' Radonlska 7_ ]6 ^^ ó.j.ł (iilzd tlraz ()l]isalle:

i nazll'a ( firma) \ł'l'konnrvc1'
adres Wykonawcy

ZespÓl F-ko nom iczno Attm i nistrac'r:j nr
Szkól rł, G*źtlzit
ul. Radomska 7

26 - s3"1 Giłzd

..Terrnomoderniz aci a b udynku szkoły podsta\;l'Owei w Kltvatce''
Nic ofił'ierać przed dniem 02 krł'ietnia 2014 r., godz. 1t:00

3.ofbrta otrz.)'mana pf?.cł' Zarrlarłiającego pt1 termirrie skłaclania ot'eir żo'siailii ,ii,'aiii]ioóri'ic
zwrÓcona wykolrawcy b*z c.ltwierarria.

.{. Wykonawca moze r.r.;prorvadzić zmiany" popraułi' n'lod1,iikacjc i tlzupehticrlia rlo zltlzonc.j
ofcrty pod walunkiem. zc Zanrarviaiąc}'otlzJ_nla piscnlne z.łrrliatlolnicnic o rr1:toriatlrcniu
zmian przed ternrineRr składarria otbrt. Pr:r.viadomienie Cr wpror,rłdzellitt znriirn rnusi być'

złoz-otre według takich samych zasałl..iak składna olerta tj. rr kopercic oclpo'r icclllio
oznakorł,,arrej napisem ,. ZMIANA''. Kopert1'ozllaczone ..Z\'ITANĄ"'ZtlStat'}a ot\Ą,al'te i*Z}'
u'twieraniu 9fu'ty W1'"krrnarvc1'. kt.Óly' rvprorlacll_ił zlllian1 i po strvicrdl'L"Ilitt pt)prflrrrx.lŚci

. procedury dokonyrł,ania zmian. zostaną do}ączorre del rlfer$''.
5. \\'ykorrarvca n'la pra\\o przcd upłylrerlr ternlitru składania ol'crt rr.r.cr;lac się z

postępowania poprzez złozcnie pisemlreg<r porviailonlienia. r.,"edłrrg tr'ch sanrr'clr zasaci jak
wprorvadzanie z.mian ipoprarvek z napisen na kopercic.. \\/YClOl-ANtF". Koper-r1'
rrznakowane rl tęn sprrsób będą otwielane w pierwszej kole.jności po pon\'ir.|dzeniu
poprarr'ności postepoN'ania W;'konalvcv_ oraz zgodilości z danr,llti zanli'gszcztlnlrtli ttit

kapercie wycofanej ot"er1y. Koperty z rrfŁrtanri l.ł1'cof'łul1lni nie beclą otrł'ieratle.

XY.MIEJSCEoRJ...............'ł,uTI:RMINCITwARCIA$liERT

l. otrł'arcię of'ert nastąpi rv siedzibie Zamarviającego trrrz1' ril' Radtllrlskie.j 7. rł'(iuz.izie.
r.vpokoju nr 105. ry dniu 02 knietnin 2014r. o goclz.inie 1t:00.

2' Bezpośrednio przed otwarciem ofbr1Zanlawiający' pclrla krr'otę..iakzr rłąliicrza pJŻezl]ac?}c
na sfinansorvanie zalnÓrvietria. .

3. Pr:dczas otwarcia ofbn ZamarviającY poda nazwy ( firmr'l . adresr r.v-v*konar.i'cÓu'.

informacje dotyczące ceny . tenllitlu rvykonania zamÓrr'icnia. okrcsrl grvarirncjii rtartlnkÓrł
p}atności zarvłtych rv otbrlach.

'{. otrvarcie olert jest jarvne. rrr,konarl,c1' mogą ltczestnicz-\"c ri' ses.ii otrrarcia olcl't.
\\' przypadktt nieobecnclści rł1'kona\ł'cv przy e.ltrvieratlil't ofet1. zanrari ia.iąc1' pr'ześle
w1''konarvcy inforrrrację 7 CIt\\?reie *fert na pis*nlrr-v rvniosck' r,r l'kolrarr'c;' .



Xw. oPIs sposoBtl oBLlCzEl{IĄ CENY
l. W3'konawca określi cenę oferĘv brutto, która stanowić bęcizie rvyn*grodzenie rvczalttltr'e

'zarc,aliz.ację całego przedn:iotLLz.arnÓrłienia. poc1aji1c r'n zapisit liczbłllł'),nl i słEllrrrie
z dokładnością do glosza ( do drł'óch nriejsc po przecirrku.i.

2. Cenę of'e*y naleŹy podać rr tbrmie rv!16gro6'enia ryczałto\\'ego ( ar't. 6j2 Kodeksu
Ci"rvilnego). Cena ofert.v musi zarvierać wsz1stkie koszt1' rriezhędrre clo zrealizclrł'atria
zanrÓrvienia w oparciu o infornracje i zakres za'$.artv w prz-edmiarze robót- spec1,likacji
technicznei rr'vkr:trania i odbiorrr robót ^jak rÓrvniez tr'niclr nie u.ięte. a bez ktiir1'ch nic
nlozna rł,vkotlać z-arnÓ',r'icnia. Wrkortalvca.iest zobon.iazarlr' lv cellic ol'cn-r ulrz-ględnic
także załatwienie rvszelkich inny-clt fornrarlntlści dot1czącvclr rtlbtlt i kosztórv Z t)m
zrviąanych..W;,kanarvca nrusi prz.eividzieć wsz.vstkie okolicz.noŚci. ktÓrc rlloga r'vpł;*nąć

na cęnę zamowlelilłl.
3' Wykonalrca zobowiąuany jest l.v.vkorrać i przedłoż"vc w oJ}lcie tlpfoszc7-on-r' kclsztorys

sporządzon! {zgaclnie: zastłt!trmi ustttIł>tt1łłłi łl rt}:płlr:t1ł!:ęłłił.t 1łinił^tra !n|i'asu'łłktt$'.|): Llfii(l !8 nrłjrl
2{}(],łr. v, sprrłixe akrłślęłłi{ł metotl i prłdstmr sptłr:rscłłe:łlił KQszłol'..,,słl iłłuł,t:slł'lrs1rii:go, r.l&/ił'l:ullirł

planawany-cll koszłów prat prajektłsw'yth tlra: ';łłunłłt'ałł,ł::lł k<ls:!ólt'r,lhiłt hutltlł'!łln)'<:ll ołi'łs'/nłi1'*ł

v'pragratnie'|iłłlkejtlna!nł'l u:l'tkou')'tłł D--. L. ,\l' I30. płl:. I3t9. l'Sz.c'z-cgclłorv-v kosz_tory's

ofeltolĄ.}'opracowan}'przez W1''korrarł'cę będzie miał clrarakter p0m{)cniczr' i rrie będzie
pocllegał rvery'tikacji' Suma v'artości pod*nych \Y uproseczon}'"m kosłtłrrysie oftrtorv_'v*.*r

rnusi być zgodna I cenł ofertową brutto. Jezeli W1''konawca przer.r'idzia} rv cenie
ofurtclwej zakres rclbÓt rvyrrikający z własnej kalkulacji robÓt tynrcz-Bsorł,Ych i prac
towarzyszących liie objęt1'ch dokumentacją przetargową oborł'iąZan)" iest rórvnieŹ
uwzględnic ten zakres w uproszczoll}ln koszton"sic' Ertentttallte ttpust1 olcror'r,atlc prz.cz
rłykonarvcę mtlszą być zarvalte rt cet"lach jednc.lstkorł1ch.

.l. Cerra podana prl'e'Ż Wykonarvcę rł. ol'ercie jest ccną. ktora oŁle'ilntrie rr'szclkic koszt}'
zlviapane z realizac.ją zamÓwienia i rtie tnoze ulec porirr.1'Ższeniu prz-ez okres
obow'iązyrvania utnorrw'

5. Jezeli złożona ofefia powodoi.vać bętJzie powstanie olrowiazktr 1rtłdatkorr'erio
Zamalviającego zgodnie z przcpisatni o trrodatku clcl t0rrarólv i usltrg lv zeik'resic
dotyczącym wew_'nątrz wspcilnotou'ego nabycia tcwarÓw. Zan:atiaiaC'\. \r, celu ocen\'
takiej ofert-v doliczy do oferołvanej ceny podatek od łorvarclx, i rtsłLtu. ktorr lniałb'v
obowiązekwpłirciĆzgCIdniez0b0wiązu.jąc'rłłiprzepisami

XWI . oPIs KRYTERI0\ry' KT0RYMI 7,ANlA}ryIA-rACY BĘDZIE sI Ę
KIEt{owAł' PRZY wY}loRZt. OT'[.RTY' wRAz 7. PO|)ANl l;.}t
ZANCZ"śIENIA TYCH KRYTERIowoRAz sP(}sOBU oCEtiY {}FERT

1' Prz1.rvyborze rlajkorzystrriejszcj ot'crt1.Zanlarłiajac'u- lreclz'ie się kierorr.al następrrjEc'vnl
kryłerium:

Cena oferĘ 100%

2. W kr3terilltT,,cen&" zostanie z'}st0s0\łan1' nast*pujacy rł:zÓr:

Cena lrrutlo najniższ.ej z*proponoltłnej ofe rt1

Ocen* punktowa =
Cen* oferty badanej

3' obliczenia dokonane bętlą z dokładnością clcl dr'vÓch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający za rraikorzystnieiszą uzna of'ertę- która rrie podlega odrzrtcetliu oraz ttzyska

naj wyższą liczbę punktÓrł,.
5. W prz1padkr_r wpłyllięcia tylko jednei, prawidłou.ej of'er11 zanrarr"ia.iacr' Lrzna.ją za

Naikorzystniejszą bez rł,yliczania dla nie rvarloŚci punktolv*j.







xXuil. fnfclrmacja o wysokości zrvrotu kosztórv utlzinlu w pelstępołvaniu',i*ż*li
Zaman'iając1' przerr'id u.ie iclr :nvrol

Zarnall'iaiący nie przew'icl uj e Z1ł.1'0tu koszl il n' uci zi ał u rr pos tepo lł ein i u'

xxlX' Ządanie wskaz*nia przer. łr*vkonarycórt rv ufęrcie c:łęŚei złmólł'ienia, lłtórych
wy kona nie p orv ie rą* po drv.vkonall' co m

Zamarviający Żąda rvskazania praęz Wykonałr'ca, rł. o{lercie części aanrcllvienia- ktorę
Wykonawca po*'ierz.v Podr'łykonawcom. Brak irrfbrnrar:ji w tej s1rrarvi* bęclzie oznaczał'
iz W1,"kcrnarvca nie zamierza polvierzyc eadnej części zamÓrvielria podu'-łkol]a\\.co.t1l.

XxX. określenie ezęŚci zamórvienia, która nie może tr1'ć powierzona podwykonłrr'com

Zanrawiając1'nie określil. która część zanrÓrłienia nie moze byi' pclrłiet'zotla
Podrłykonawcom.

XXXI. Dod*tkorve post*n owienia

1 .Zamau'iaj ący nie przew'iduj e zawarc i a ulnowy ramorvej,
2.Zamawiający nie przerr,iduje usta.nou'ienia dynamic"l]ego syslcr}ll] zakupovr,-

3.W sprawaclr nie uregulorłranych niniejsza SIWZ lna_iil zitsto*trrłanie przepis3l Llsta\Ą'\

Prarvo zanrÓ wień publiczn1'clr,

Załącznikami do SIWZ są :

1' Załącaiik nr l - Fclnnulalz ofeń1''.

2. Załapzniknr2 - oświadczenie, zgodnie zafi.)? ust'1 usta\łJ.
3. Załącznik nr 3 - ośri iadcz-cltie, z-godnie z an'2.4 ust' l ustar'r1 .

4. Załącznik nr 4 - Lista podrniotów naleząc1,ch clcl te.i samei grupy kapitałoił'e.i-
5' Załączrrik ru'5 - Wzór'umo!Ę.
6. Załącznik lrr 6 - Przednriar robÓt

7. Załącznik nr 7 - Zestawielrie stolar'ki
8. Załącznik ru'8 - Specyfikacjil teclrrriczna vrrykonania i rlclhiortl robtit

Za{rvie rdzam


