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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Remont i modernizacja boiska sportowego przy
Zespole Szkó ł w Kuczkach-Kolonii

Zamówienie o warto ści mniejszej niż kwoty okre ślone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie ń publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zmian.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo że żądać Zamawiaj ący od Wykonawcy ora form, wjakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro, stanowi ącego podstawę przeliczania warto ści zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 1692).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23grudnia 2013 r. w sprawie kwot
warto ści zamówień oraz konkursów, od których jest uzale żniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 1735).
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zmian.).
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z pó źn. zmian.).
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zmian.).

Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr.

z dnia

AT .

2014r.

„ifl
dnia /. l .1. .Y. .9....2014r.
(

Strona internetowa Zamawiaj ącego - www.biD.ozd.pl

.

Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dost ępnym w siedzibie Zamawiaj ącego dnia

.

A ...Q.. 2014r.
.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Gózd

reprezentowana przez:
Nazwa :

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł

NIP:

796-25-91-373

Adres:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania:

ul. Radomska 7, 26 - 634 Gózd
www.bip.gozd.pl
(48) 320 23 57
(48) 320 23 57
w poniedziałek
w godzinach 730 - 16.00
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w piątek
w godzinach 7.30 - 15.00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń
publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.20 13 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej „ ustaw ą
Pzp" lub „Pzp".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie
realizacji zadania pod nazw ą „Remont i modernizacji boiska sportowego przy Zespole
Szkól w Kuczkach-Kolonii" gmina Gózd, na działkach nr 169/1, 170/1, 172/2, 173/4,
174/3, 313, 321/2.
2.Prace musz ą być zrealizowane zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, koncepcji zagospodarowania terenu oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
3.Zakres prac obejmuje:
- boisko trawiaste do gry w pik ę nożną;
- bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal;
- trybuny sportowe na 500 miejsc;
- parkingi i doj ścia do urządzeń sportowych;
- ogrodzenie wewn ętrzne oddzielaj ące trybuny od boiska;
- tereny zielone wokó ł urządzeń sportowych.
4. Szczeó łowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący
załącznik nr 9 do SIWZ, koncepcja zmiany zagospodarowania terenu stanowiąca
załącznik nr 11 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ.
5.Miejsce realizacji zamówienia: Kuczki-Kolonia 75, gmina Gózd.
6.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia okre ślone we Wspólnym S łowniku
Zamówień Publicznych ( CPV):
45110000
45112720-8
45212221-1

Roboty rozbiórkowe
Roboty w zakresie kszta łtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

7.Wszystkie proponowane materiały musza spełniać warunki Polskich Norm, posiadać
Aprobaty Techniczne ITB albo deklaracje zgodno ści.
8.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materia łów własnych, które powinny
odpowiadać co do jako ści wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1 994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pó źn. zmian.).
9.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapozna ć się
z oczekiwaniami i wymogami Zamawiaj ącego oraz uzyska ć wszystkie niezb ędne

informacje, co do ryzyka, trudno ści i wszelkich innych okoliczno ści, jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
10.Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem sk ładania
ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapozna ć się z miejscem realizacji
zamówienia celem uwzgl ędnienia w cenie oferty wszelkich innych prac nie obj ętych
niniejszą dokumentacj ą a koniecznych do wykonania ze wzgl ędu na sztukę budowlaną
oraz do poniesienia dla prawid łowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wizja
lokalna zostanie dokonana na koszt w łasny wykonawcy.
11.Prace musz ą być wykonywane, tak aby teren prac by ł zawsze zabezpieczony przed
wej ściem osób trzecich.
12.Powierzone roboty musz ą być wykonywane rzetelnie i terminowo, zgodnie z oferta
złożoną do przetargu i zasadami sztuki budowlanej.
13.Teren robót musi zosta ć zabezpieczony pod wzgl ędem ppo ż. i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialno ść wobec Zamawiaj ącego i osób trzecich za szkody powsta łe w trakcie
realizacji zamówienia.
14.Wykonawca udzieli Zamawiaj ącemu gwarancji oraz r ękojmi na wykonane roboty obj ęte
przedmiotem zamówienia na okres trzech ( 3) lat licz ąc od daty odbioru ko ńcowego.
15.W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia,
Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert równowa żnych z zastosowaniem innych
materiałów ( wyrobów) ni ż podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
pod warunkiem, ze zaproponowane materia ły ( wyroby) będą posiadały parametry
techniczne nie gorsze ni ż te, które przedstawiono w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
16.Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powo łuje się na rozwiązanie
równoważne, jest zobowi ązany wykazać, że oferowane przez niego materia ły ( wyroby)
spełniaj ą wymagania okre ślone przez Zamawiaj ącego.
17.W takim przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne tych materiałów ( wyrobów), aby Zamawiaj ący mógł sprawdzić
czy odpowiadaj ą one wymaganiom postawionym w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.
18.Wykonawca musi przedstawi ć cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczon ą
w oparciu o kosztorysy uproszczone plus zestawienie materia łów, urządzeń i wyposażenia
wraz z no śnikami cenotwórczymi stanowi ącymi podstawę do wykonania kosztorysów.
Cena ryczałtowa musi uwzgl ędniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej
załączników, w szczególno ści STWiOR, przedmiaru oraz do świadczenia zawodowego.
19.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
Zamawiaj ącego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest
dołączyć do oferty kosztorys uproszczony plus zestawienie materiałów, urządzeń
i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowi ącymi podstawę do wykonania
kosztorysów, wraz ze wskazaniem prodecnta!ów, typów, numerów katalogowych itp.
oferowanych elementów i urz ądzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz
materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowi ą podstawy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje si ę, że Wykonawca zobowi ązał się wykonać
wszystkie roboty wynikaj ące z SIWZ i jej załączników w ryczałtowej cenie oferty.
Kosztorysy uproszczone i zestawienia materia łów wraz opisem oferowanych elementów
oraz urządzeń i dokumentami potwierdzaj ącymi spełnienie wymagań SIWZ stanowi ą
jedynie podstawę do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych oraz oceny zgodno ści
oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SJWZ.
20.W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zada ń ( części zamówienia).
W przypadku robót budowlanych Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zlecania realizacj ę
zamówienia przez podwykonawców, w zakresie okre ślonym w ofercie Wykonawcy,
dalszym podwykonawcom za zgod ą Zamawiaj ącego po uprzednim przed łożeniu mu

również zgody Wykonawcy.
21.Wykonawca powinien podpisa ć oraz wypełnić formularz oferty wraz z za łącznikami
lub złożyć ofertę odpowiadaj ącą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do
oferty wzór umowy, stanowi ące integralną część SIWZ.
22.Wykonawca musi do łączyć do oferty wszystkie dokumenty i o świadczenia oraz
załączniki przedstawione w SIWZ.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 wrze śnia 2015 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.! ustawy Pzp dotycz ące:
1.1 .Posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalności lub czynno ści,
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowiązek ich posiadania.
Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez z łożenie
oświadczenia.
1 .2.Posiadania wiedzy i do świadczenia.
Opos sposobu dokonania oceny spe łnienia warunków udziału w postępowaniu:
- za spełnienie warunku posiadania niezb ędnego do świadczenia zamawiaj ący uzna
wykonanie w okresie pi ęciu lat ( a je żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) przed upływem składania ofert minimum jednej roboty budowlanej
w zakresie budowy boisk sportowych, z podaniem jego rodzaju, warto ści, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzaj ących, że te roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid łowo ukończone.
1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez z łożenie
oświadczenia.
1 .4.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opos sposobu dokonania oceny spe łnienia warunków udziału w postępowaniu:
- za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zamawiaj ący uzna dysponowanie minimum jedn ą osoba, która posiada uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ści konstrukcyjno-budowlanej,
1.5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w zakresie spe łniania tego
warunku. Wykonawca potwierdza spe łnianie warunku poprzez zlo żenie
oświadczenia.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych innych
podmiotów niezale żnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi ązany jest udowodni ć Zamawiaj ącemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ści
przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezb ędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrze żeniem art.26 ust.3
ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje si ę za odrzucon ą.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegaj ą
wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy.

5. Ocena spehiienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana b ędzie
w oparciu o złożone przez Wykonawców w niniejszym post ępowaniu dokumenty i o świadczenia.
6.0 wykluczeniu z post ępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostan ą zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawiera ć
będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI. WYKAZ O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIA ŁU W POST ĘPOWANIU
1. W celu oceny spełniania warunków udzia łu w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.! ustawy Pzp, do oferty nale ży załączyć następuj ące dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed up ływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu,
ajeżeli okres prowadzenia dzia łalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i warto ści, daty i miejsca wykonania oraz za łączeniem dowodów dotycz ących
najważniejszych robót, okre ślaj ących, czy roboty te zosta ły wykonane w sposób nale żyty
oraz wskazuj ących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SIWZ).
Dowodami, o których mowa w punkcie VI. 1.2. SIWZ s ą:
a) poświadczenie;
i/lub
b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.2 lit. a)
sIWZ.
1.2.Wykaz osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ści
odpowiedzialnych za świadczenie us ług, kontrol ę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a tak że zakresu
wykonywanych przez nie czynno ści, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi
osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
1.3.0świadczenie, że osoby, które będą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia posiadaj ą
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich uprawnie ń
(załącznik nr 7 do SIWZ).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okoliczno ściach, o których mowa w art.24 ust.! ustawy
Pip należy złożyć następuj ące dokumenty:
2.1.0świadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania z powodu niespe łnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ);
2.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.! pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert.
2.3.Aktualne za świadczenie właściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzaj ące, że
wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert.

2.4.Aktualne za świadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo łeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaleg łych
płatno ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania ofert.
Wykonawca powo łuj ący się przy wykazywaniu spe łniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które b ędą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkiada tak że dokumenty dotycz ące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie VI. 2.

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzaj ące odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og łoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, op łat, składek na ubezpieczenie spo łeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie
na raty zaleg łych płatno ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji w łaściwego
organu.
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny by ć wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny by ć
wystawione nie wcze śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si ę dokumentów o których mowa powy żej, zastępuje się je
dokumentem zawieraj ącym o świadczenie złożone przed notariuszem, w łaściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorz ądu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub
miejsce zamieszkania wystawione z odpowiedni ą datą wymaganą dla tych dokumentów.
3.Jeżeli Wykonawca, wykazuj ąc spełniania warunków, o których mowa w pkt. V. 1
SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, Zamawiaj ący w celu oceny, czy Wykonawca b ędzie dysponowa ł
zasobami innych podmiotów w stopniu niezb ędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawc ę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost ęp do ich zasobów żąda:
a) dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy innego podmiotu,
b) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawc ę, przy wykonaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki b ędzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego:

4.1.Pełnomocnictwo osób podpisuj ących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy, o ile nie wynikaj ą z przepisów prawa lub innych dokumentów.
4.2.0świadczenie wykonawcy o spe łnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.1 ustawy Pzp, (wzór za łącznik nr 2 do SIWZ);
S. W celu wykazania spe łnienia warunku udzia łu w postępowaniu dotycz ącego braku
Podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp nale ży złożyć
następuj ące dokumenty w formie oryginalu lub kserokopii po świadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawc ę lub osob ę upoważnion ą, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:

5.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.2 pkt. 5, albo informacj ę, o tym, że wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej
(wzór zał. nr 4 do SIWZ);
VII. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Wykonawcy mog ą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegaj ących się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego dokumenty wymienione w pkt. VI. 2 i 4 sk łada każdy
z Wykonawców oddzielnie a pozosta łe składane s ą wspólnie.
3.Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegaj ących się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty musi by ć załączony dokument ustanawiaj ący pełnomocnika
Wykonawców wyst ępujących wspólnie do reprezentowania ich w post ępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post ępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje si ę, ze pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do po świadczenia za zgodno ść z oryginałem wszystkich kopii.
4.Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli j ą wspólnie zostanie wybrana, przed
podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę reguluj ącą ich
odpowiedzialność
5.Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
VIII. PODWYKONAWCY
1 .W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej cz ęści zamówienia, której realizacj ę powierzy
podwykonawcy. W przypadku braku takiego o świadczenia, zamawiaj ący uzna, iż
wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
22miana podwykonawcy podczas realizacji umowy, mo żliwa będzie jedynie za zgod ą
zamawiaj ącego.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone wj ęzyku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o świadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiaj ący i wykonawcy przekazuj ą faksem, z zastrze żeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrze żona jest dla złożenia oferty wraz z za łącznikami, w tym o świadczeń
i dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzaj ących spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez zamawiaj ącego, oświadczeń o braku podstaw
do wykluczenia, listy podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt.5/ informacji o tym, że wykonawca nie nale ży do grupy
kapitałowej, pełnomocnictwa orz uzupe łnień, złożonych na wezwanie zamawiaj ącego.
4. Jeżeli zamawiaj ący lub wykonawca przekazuje o świadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, ka żda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiaj ącego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umo żliwiaj ący zapoznanie się wykonawcy
z treścią pisma, chyba :Ze wykonawca wezwany przez zamawiaj ącego do potwierdzenia
otrzymania o świadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób okre ślony
w pkt.4 o świadczy, iż ww. wiadomo ści nie otrzymał.

6. Zamawiaj ący nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja śnień
czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagaj ących
zachowania formy pisemnej.
7. Korespondencj ę związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł w Goździe
ul. Radomska 7
26-634Gózd
Faks: 48 320-23-57
8. Osoba uprawniona do porozumiewania si ę z wykonawcami: Pan Józef Drab
—Tel. 48 320-23-57, godz. „7.30-15.00
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TRE ŚCI SIWZ
1. Wykonawca mo że zwrócić się do zamawiaj ącego, z przekazanym pisemnie lub faksem,
wnioskiem o wyjaśnienie tre ści SIWZ. Zamawiaj ący odpowie niezwłocznie, nie
później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na pi śmie na zadane
pytanie, przesyłaj ąc treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom post ępowania
oraz umie ści taką informacj ę na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wp łynął do zamawiaj ącego nie
później niż do końca dnia, w którym up ływa połowa wyznaczonego terminu sk ładania
ofert.
2.Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ należy kierować na numer faksu 48 3202357 lub
pisemnie. W przypadku, gdy wykonawca wybierze form ę pisemną, wniosek nale ży
umieścić w opakowaniu i opisać." Pytanie - postępowanie termomodernizacja budynku
PSP w Kłwatce".
3.Je2eli wniosek o wyja śnienie tre ści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, lub dotyczy udzielonych ju ż wyjaśnień, zamawiaj ący może udzielić wyjaśnień
albo pozostawi ć wniosek bez rozpoznania. Przed łużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku.
4. Zamawiaj ący nie przewiduje zwo łania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia tre ści SIWZ.
S. Jeżeli w wyniku zmiany tre ści SIWZ nieprowadz ącej do zmiany ogłoszenia
o zamówieniu jest niezb ędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiaj ący przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz umie ści taką informacj ę na własnej stronie internetowej
www.bip.gozd.pl .
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysoko ści 35 000,00 zł
(słownie : trzydzie ści pięć tysi ęcy z ł 00/100)
Wykonawca zobowi ązany jest zabezpieczy ć ofertę wadium na cały okres związania
ofertą.
2. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2014r. do godziny 11: 00.
3. Wadium może być wniesione:
a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy);
b) poręczeniach bankowych lub por ęczeniach spó łdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze por ęczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi ębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pó źn. zamian.).
4. W przypadku wniesienia wadium w formie por ęczenia lub gwarancji powinno
zawierać w swojej tre ści zobowiązanie do bezwarunkowej zaplaty ca łości sumy
wadium na pierwsze o świadczenie Zamawiaj ącego. Zamawiaj ący zaznacza, że z treści

poręczenia/gwarancji ma wynika ć obowiązek zapłaty na samo oświadczenie
Zamawiaj ącego, że wadium jest wymagalne. Jakiekolwiek zapisy, z których
interpretowa ć można obowiązek udowodnienia, czy nawet uprawdopodobnienia
okoliczności obj ętych oświadczeniem Zamawiaj ącego (zw łaszcza sformułowania
jeśli suma jest wymagalna" lub równoważna) spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania. Zamawiaj ący sugeruje zamieszczenie w gwarancjach/ por ęczeniach
punktu, w którym wyraźnie stwierdza si ę, że „ oświadczenie Zamawiaj ącego nie
podlega ocenie pod wzgl ędem jego prawdziwo ści przez gwaranta/por ęczyciela".
Zamawiaj ący nie wyraża zgody na pośrednictwo osób trzecich. Wszelkie zapisy
w treści gwarancjil por ęczenia ograniczaj ące Zamawiaj ącemu możliwość otrzymania
kwoty zabezpieczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post ępowania na
podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówie ń publicznych.
S. W przypadku wnoszenia wadium w pieni ądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem
na konto Zamawiaj ącego: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkó ł w Goździe
nr rachunku bankowego Pekao S.A. II 0/Radom nr konta 861240 325911 11 00101457
8662. Kserokopi ę dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
Uwaga !!! O uznaniu przez Zamawiaj ącego, że wadium w pieni ądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje data wp ływu środków na rachunek
Zamawiaj ącego.
6. Srodki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiaj ącego w terminie
określonym w pkt. 2
7. Pozostałe, niepieniężne formy wadium wymienione w pkt. 3 nale ży w formie oryginalu
załączyć do oferty . Beneficjentem wskazanym w gwarancji/por ęczeniu musi by ć
Gmina Gózd, ul. Radomska 7,26 - 634 Gózd.
8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie w terminie, zostanie
wykluczony z post ępowania, ajego oferta zostanie uznana za odrzucon ą.
9. Zamawiaj ący dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezw łocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewa żnieniu postępowania, z wyj ątkiem Wykonawcy,
którego oferta zosta ła wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze żeniem pkt. 16.
1 O.Wykonawcy, którego oferta zosta ła wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj ący zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11.Zaxnawiaj ący zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ł
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.Zarnawiaj ący zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawc ę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, je żeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiaj ącego.
13.Zamawiaj ący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je żeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta ło się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
14. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiaj ący zwróci wraz z odsetkami wynikaj ącymi
z umowy rachunku bankowego, na którym by ło przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieni ędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc ę .
15. Wadia wniesione w formie gwarancji lub por ęczeń muszą zawierać w swojej treści
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wyp łaty sumy wadium na żądanie
zamawiaj ącego w przypadkach okre ślonych w art. 46 ust.5 ustawy.
16. Zamawiaj ący zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je żeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie z łożył dokumentów lub oświadczeń

o których mowa w art.25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
17. W przypadku, gdy wykonawca załączy do oferty orygina ł dokumentu wadialnego,
dokument ten powinien by ć załączony w sposób pozwalaj ący na jego zwrot bez
dekompletowania oferty - orygina ł nie może być trwale zespolony z ofert ą.
W przypadku niezastosowania si ę do powyższego zwrot oryginału nie będzie możliwy.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustała się, że składaj ący ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni . Bieg terminu
związania ofert ą rozpoczyna si ę wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie łub na wniosek zamawiaj ącego może przedłużyć termin
związania ofert ą, z tym że zamawiaj ący może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie d łuższy niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2 „ nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofert ą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przed łużony okres zwi ązania ofert ą.
Jeżeli przedłużenie terminu zwi ązania ofertą dokonywane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty „ obowi ązek wniesienia nowego wadium lub jego przed łużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zosta ł wybrana jako najkorzystniejsza.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi by ć sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa żności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi by ć czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi by ć podpisana przez osob ę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy. Upowa żnienie do podpisania oferty musi by ć dołączone do
oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów za łączonych przez wykonawc ę .
4. Jeżeli osoba/osoby podpisuj ąca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej tre ści jednoznacznie wskazywa ć uprawnienie do
podpisania oferty. Pe łnomocnictwo to musi zosta ć dołączone do oferty i musi by ć złożone
w oryginale lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem (kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wj ęzyku polskim. Każdy dokument
składaj ący się na ofertę sporządzony w innym j ęzyku niż j ęzyk polski winien by ć złożony
wraz z tłumaczeniem na j ęzyk polski, po świadczonym przez Wykonawc ę. W razie
wątpliwości uznaje si ę, iż wersja polskoj ęzyczna jest wersj ą wiążącą..
6. Dokumenty składaj ące się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę, z zastrzeżeniem pkt.7.
7.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj ących się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotycz ących odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów s ą poświadczone za zgodno ść z oryginałem odpowiednio
przez wykonawc ę lub te podmioty.
8. Zaleca się, by każda zawieraj ącajakąkolwiek tre ść strona oferty by ła podpisana lub
parafowana przez wykonawc ę. Każda poprawka w tre ści oferty, a w szczególno ści każde
przerobienie, przekre ślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafowane przez Wykonawc ę .
9. Zaleca si ę, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna by ć umieszczona informacja o ilo ści stron.
10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty,
oświadczeń) przygotowanych przez zamawiaj ącego. Wykonawca mo że przedstawi ć
ofertę na swoich formularzach z zastrze żeniem, że muszą one zawierać wszystkie
informacje okre ślone przez zamawiaj ącego w przygotowanych wzorach.

1 1.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowi ą tajemnicę przedsi ębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom post ępowania,
muszą być oznaczone klauzulą ,, Informacje stanowi ące taj ernnic ę przedsi ębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 „ i do łączone do oferty, zaleca si ę, aby
były trwale, oddzielone spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnic ę przedsi ębiorstwa
rozumie si ę nieujawnione do wiadomo ści publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsi ębiorstwa lub inne informacje posiadaj ące wartość
gospodarcz ą, co do których przedsi ębiorca podj ął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufno ści. Wykonawca zastrzegaj ąc tajemnicę przedsi ębiorstwa zobowi ązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odno śnie do charakteru zastrze żonych w niej
informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spe łnienia przes łanek okre ślonych
w przywołanym wyżej przepisie, tj. że zastrze żona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsi ębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomo ści publicznej,
c) podj ęto w stosunku do niej niezb ędne działania w celu zachowania poufno ści.
Zaleca si ę, aby uzasadnienie o którym mowa powy żej było sformułowane w sposób
Umożliwiaj ący jego udostępnienie pozostałym uczestnikom post ępowania, w przypadku
Uznania przez zamawiaj ącego zasadno ści tego zastrze żenia.
12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem i z łożeniem oferty.
1321o2enie wi ęcej niż jednej oferty lub z łożenie oferty zawieraj ącej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z łożonych przez wykonawc ę .
14.Wykonawca wskaże w ofercie t ę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14. Na ofert ę składaj ą się:
a) formularz oferty (wzór za ł. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spe łnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (wzór za ł. nr 2 do SIWZ);
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post ępowania z powodu niespe łnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór za ł. nr 3 do SIWZ);
d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca albo
informacja o tym, że wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej (wzór zał. nr 4
do SIWZ);
e)Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed up ływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia łu w postępowaniu,
ajeżeli okres prowadzenia dzia łalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i warto ści, daty i miejsca wykonania oraz za łączeniem dowodów dotycz ących
najważniejszych robót, okre ślaj ących, czy roboty te zosta ły wykonane w sposób
należyty oraz wskazuj ących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SIWZ).
1) Wykaz osób, które b ędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ści
odpowiedzialnych za świadczenie us ług, kontrolę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezb ędnych dla wykonania zamówienia, a tak że zakresu
wykonywanych przez nie czynno ści, oraz informacj ą o podstawie do dysponowania
tymi (załącznik nr 6 do SIWZ).
g) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadaj ą wymagane uprawnienia, je żeli ustawy nakładaj ą obowiązek posiadania takich
uprawnień ( załącznik nr 7 do SIWZ).
h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia łalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagaj ą wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcze śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urz ędu skarbowego potwierdzaj ące, że
wykonawca nie zalega z op łacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo łecznego potwierdzaj ące, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo łeczne lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz łożenie na raty zaległych
płatno ści lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcze śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo sk ładania
ofert.
k) dokumenty potwierdzaj ące wniesienie wadium (wymienione w pkt. XI SIWZ).
1) dokument okre ślaj ący zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, aje żeli wykonawc ę reprezentuje pe łnomocnik - także pełnomocnictwo
określaj ące zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.
1) kosztorys ofertowy sporz ądzony metodą uproszczona.
15. Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. h, i, j, sk łada
dokument lub dokumenty zgodnie z zasad ą wskazaną w pkt. VI .2 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiaj ącego w Go ździe przy ul. Radomska 7
- pokój nr 102, w terminie do dnia 16 kwietnia 2014 roku do godz. 10:50.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemo żliwiaj ącym odczytanie
zawarto ści bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by ć oznaczone nazw ą
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zespó ł Ekonomiczno
Administracyjny Szkó ł w Goździe ul. Radomska 7, 26 - 634 Gózd oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Zespól Ekonomiczno Administracyjny
Szkól w Goździe
ni. Radomska 7
26-634 Gózd

„Remont i modernizacja boiska sportowego przy
Zespole Szkół w Kuczkach Kolonii, gmina Gózd"
Nie otwierać przed dniem 16 kwietnia 2014 r., godz. 11:00

3.Oferta otrzymana przez Zamawiaj ącego po terminie sk ładania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupe łnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, ze Zamawiaj ący otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by ć
złożone według takich samych zasad, jak sk ładna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzi ł zmiany i po stwierdzeniu poprawno ści
procedury dokonywania zmian, zostan ą dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed up ływem terminu składania ofert wycofa ć się z
postępowania poprzez 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 kolejno ści po potwierdzeniu
poprawno ści postępowania Wykonawcy oraz zgodno ści z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie b ędą otwierane.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiaj ącego przy ul. Radomskiej 7, w Go ździe,
w pokoju nr 105, w dniu 16 kwietnia 2014r. o godzinie 11:00.
2. Bezpo średnio przed otwarciem ofert Zamawiaj ący poda kwotę, jaką zamierza przeznaczy ć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj ący poda nazwy ( firmy) „ adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatno ści zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mog ą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecno ści wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiaj ący prze śle
wykonawcy informacj ę z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca okre śli cenę oferty brutto, która stanowi ć będzie wynagrodzenie ryczaltowe
za realizacj ę całego przedmiotu zamówienia, podaj ąc w zapisie liczbowym i s łownie
z dokładnością do grosza ( do dwóch miejsc po przecinku),
2. Cenę oferty nale ży podać w formie wynagrodzenia rycza łtowego (art. 632 Kodeksu
Cywilnego). Cena oferty musi zawiera ć wszystkie koszty niezb ędne do zrealizowania
zamówienia w oparciu o informacje i zakres zawarty w przedmiarze robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót jak równie ż w nich nie uj ęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowi ązany w cenie oferty uwzgl ędnić
także załatwienie wszelkich innych formalno ści dotyczących robót i kosztów z tym
związanych. Wykonawca musi przewidzie ć wszystkie okoliczno ści, które mogą wpłynąć
na cenę zamówienia.
3. Wykonawca zobowi ązany jest wykonać i przedłożyć w ofercie uproszczony kosztorys
sporządzony (zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod ipodstaw sporz ądzenia Kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre ślonych
wprogramie funkcjonalno - u żytkowym /Dz. U Nr 130, poz. 1389/).Uproszczony kosztorys

ofertowy opracowany przez Wykonawc ę będzie mial charakter pomocniczy i nie b ędzie
podlegał weryfikacji. Suma wartości podanych w uproszczonym kosztorysie ofertowym
musi być zgodna z ceną ofertow ą brutto. Jeżeli Wykonawca przewidzia ł w cenie
ofertowej zakres robót wynikaj ący z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac
towarzysz ących nie obj ętych dokumentacj ą przetargową obowiązany jest również
uwzględnić ten zakres w uproszczonym kosztorysie. Ewentualne upusty oferowane przez
wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
4. Cena podana przez Wykonawc ę w ofercie jest ceną, która obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacj ą zamówienia i nie może ulec podwyższeniu przez okres
obowiązywania umowy.
S. Jeżeli złożona oferta powodowa ć będzie powstanie obowi ązku podatkowego
Zamawiaj ącego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiaj ący w celu oceny
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i us ług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
ZANCZAENIA TYCH KRYTERIÓWORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniej szej oferty Zamawiaj ący będzie się kierował następuj ącym
kryterium:
Cena oferty

100%

2. W kryterium „cena" zostanie zastosowany nast ępuj ący wzór:
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Ocena punktowa = --------------------------------- ------------ ---------------- ---- x 100
Cena oferty badanej
3. Obliczenia dokonane b ędą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiaj ący za najkorzystniejsz ą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą liczbę punktów.
S. W przypadku wpłynięcia tylko jednej, prawidłowej oferty zamawiaj ący uznaj ą za
Najkorzystniejsz ą bez wyliczania dla nie warto ści punktowej.
XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiaj ący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre ślonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zosta ła oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w og łoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiaj ący zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy z łożyli oferty w przedmiotowym post ępowaniu,
podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiaj ący zawiadomi równie ż o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podaj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj ący zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym post ępowaniu oraz zamie ści informacje,
określone w art.92 ust. 1 pkt. 1, art.94 ust. 1 lub 2 Pzp (zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty) na w łasnej stronie internetowej (www.bip.ozd.pl w zakładce
Zamówienia publiczne) i w swoj ej siedzibie na „Tablicy og łoszeń"
S. W przypadku uniewa żnienia procedury Zamawiaj ący powiadomi niezwłocznie wszystkich
uczestników postępowania wskazuj ąc uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wys łana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
7. Zamawiaj ący zawrze umow ę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni —je żeli
zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).
8. Zamawiaj ący może zawrze ć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed up ływem
5- dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
XIX. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca b ędzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przeka że
Zamawiaj ącemu informacj ę dotyczące osób podpisuj ących umowę oraz osób
upoważnionych do kontaktów w zwi ązku z realizacj ą umowy.

3.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie
ubiegaj ących się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy, na
wezwanie zamawiaj ącego powinien przedłożyć umowę reguluj ącą współpracę
wykonawców.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowi ązany jest przed podpisaniem
umowy wnie ść zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy w wysoko ści 9 % ceny
całkowitej podanej w ofercie w:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub por ęczeniach spółdzielczej kasy oszcz ędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowi ązaniem pieni ężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, 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. 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmian.
2. Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zabezpieczenie wnoszone w:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spó łdzielczej kasy oszcz ędnościowo
- kredytowej;
b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto ściowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre ślonych w przepisach
o zastawie rej estrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni ężnej Wykonawca wp łaci przelewem na
następuj ący rachunek bankowy Zamawiaj ącego: 86 1240 3259 1111 0010 1457 8662
3. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót - 70 %
- 15 dni po upływie okresu rękojmi - 30 %.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAŁY
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarte zosta ły w załączonym wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ (wzór zał. nr 8 do SIWZ).
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS ŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj ącego przepisów
Ustawy przysługuj ą środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
XXI. Zamawiaj ący nie b ędzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zamówienia
(art. iSia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie ń publicznych)

XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiaj ący nie dopuszcza składanie ofert cz ęściowych.
XXIII .ZAMÓWIENIA UZUPELNIAJACE
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwości udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących.

XXIV. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art.2 pkt.7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie ń publicznych.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami okre ślonymi w SIWZ.
XXV. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj ącego, jeżeli
Zamawiaj ący dopuszcza porozumiewanie si ę drogą elektroniczn ą
Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumiewania si ę drogą elektroniczną.
XXVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiaj ącym a Wykonawc ą
Rozliczenie mi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
XXVII. Informacja na temat aukcji elektronicznej
Zamawiaj ący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91 b
ust.1 ustawy p.z.p.
XXVIII. Informacja o wysoko ści zwrotu kosztów udzia łu w postępowaniu, jeżeli
Zamawiaj ący przewiduje ich zwrot
Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów udzia łu w postępowaniu.
XXIX. Żądanie wskazania przez Wykonawców w ofercie cz ęści zamówienia, których
wykonanie powierzy podwykonawcom
Zamawiaj ący żąda wskazania przez Wykonawc ę, w ofercie cz ęści zamówienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie b ędzie oznaczał,
iż Wykonawca nie zamierza powierzy ć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
XXX. Określenie części zamówienia, która nie mo że być powierzona podwykonawcom
Zamawiaj ący nie określił, która część zamówienia nie mo że być powierzona
Podwykonawcom.
XXXI. Dodatkowe postanowienia
1 .Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
2.Zaniawiaj ący nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3.W sprawach nie uregulowanych niniejsza SIWZ maj ą zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Zalącznikami do SIWZ są :
Formularz oferty,
1. Załącznik nr 1
Oświadczenie, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy,
2. Załącznik nr 2
-

-

3. Załącznik nr 3
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 6
7. Załącznik nr 7
8. Załącznik nr 8
9. Załącznik nr 9
10. Załącznik nr 10
11. Załącznik nr 11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oświadczenie, zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy,
Lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapita łowej,
Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pi ęciu lat,
Wykaz osób, które b ędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Oświadczenie Wykonawcy,
Wzór umowy,
Przedmiar robót,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Koncepcja zmiany zagospodarowania terenu.

Zatwierdzam
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