Z*spól Ekononiczno Ai grinistrrcyjn1
Szkói w Goźczię

26-634 Gozd. ul. R:domske 7

tęi./fa-x 048

3Żan 3ł; -334 04 {Ji

Regon 67298274I NIp'1i)6259|

'173

SPECYFIKACJA TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENIA
Zp'271lą lblzEAsfiz
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul' Radomska7,26 - 634 Gózd, Tel (48) 320-23-57, faks (48) 320.23.57
w postępowaniu o udzielenie

ffi

publicznego prowadzonym w trybie

"ulo*i.rria
PRZETARGU NIEOG RANICZON EGO

niż kwoĘ określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dntaŻ9 stycznia}}}4r. - Prawo zamówień publicznych
na:

o wartości mniejszej

Utworzenie placów zaba:w w ramach Rządowego Programu
,, Radosn a Szkoła" prry PSP im. H. Sienkiewicza w Klwatce,
PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii'
i PSP im. T. Kościuszkiw Ktonówku
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia29 stycznia}}}4 r. Prawo zamowień publicznych (t. j. Dz.U. z2070 r.
Nr 113, poz.759 zpóźn. zmian.).
2.RozporiądzetiePrezesa Rady Ministrów z dnta3O grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŻe Żądać Zamavłiający od Wykonawcy ora form, w jakich te
dokumenty mogąbyó składane (Dz. U. z2009r- Nr 226, poz. 1817)'
3. Rozporządzenió Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. rł' sprawie średniego
kursu złoiego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartościzamówień
publicznych ( Dz. IJ. zŻ0l1r. Nr 282,poz.1650).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jestlnalęŻniony obowią7ekprzekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz. U. z2}IIt. Nr 282, poz- t649).
5. Ustawa zdtlta23 kwiętnia1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z1964 r. Nr 16, poz.93
1.

zpóźn. zmian.).

kwietnia 1993 r. o zwalczantu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.22003
Nr 153, poz. i503 zpóźn. zmian.).
7. Ustawa z drua7 lipca 1994 t. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. zŻ010 r. Nr 243, poz..1623
zpóźn. zmian.).
6. Ustawa

z

dnta 16
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StronainternetowaZamawiającego_lrsl{Jlpjgozd.p!dnia./.Lt.lipca20.12r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia

.{l'.ł|ipcaŻ012 r-

r.

I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo

Gmina Gózd

reprezentowaną przez
Nazwa
NIP

:

:

Adres:
Strona intemetowa:
Numer
Numer

telefonu:
faksu:

:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-9r-373
ul. Radomska7,26 - 634 Gózd
www.bip.eozd.pl,

(48)
(48)

320 Ż3 57
3Ż0 23 5]

Czasurzędowania: w poniedziałek

wgodzinach7.30 - 16.00
od wtorku do czwartku, w godzinach 7.30 - 15.30
w godzinach 7.30 - 15.00
w piątek

TRYB UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicrnego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie ustawy z drua29 sĘcznia2004 t. Prawo zarrtóvneit
pub1icznych ( Dz. |J . z 2010 r. Nr 1 13 , poz. 7 59, ze zmianami), zwanej dalej ,, ustawą p.z.p.''
iub ,,Pzp'' o wartości szacunkowej ponizej progów określonychw przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p. .
_
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz
art. 39

-

46 ustawy p.z.P.

.

nI. oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
l.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie

zaproiektui i wybudui

w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otaz
załączony do niej program funkcjonalno _ uzytkowy) trzech zadań pn. :
- Utwotzęnieplacu zabavł w ramach Rządowego Programu,, Radosna
Zad'anie
Szkoła'' przy PSP im. H. Sienkięwicza w Klwatcę'
Zadanie[l - Utworzenie placu zaba:w w ramach Rządowego Programu,, Radosna
Szkoła'' przy PSP im. Jana Pawła II w Kuczkach Kolonii'
Zadznielll _ Utworzenie placu zabavł w ramach Rządowego Programu,, Radosna
Szkoła'' przy PSP im' T. Kościuszki w Kłonówku.

(

I

l.l.Zakres prac składający się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach

każdego zadania obejmuje w szczególności :
proj ektu budowlanego,
1 . 1 . 1 ) Opracowanie oddzielnie dla kaZde go zadanta
wykonawczego, Specyfikacji Techniczrej Wykonania i odbioru Robót, kosztorysu
uproszczonego.
LI.2) Roboty budowlane :
a) roboty ziemne,
b) dostawę i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego,
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetycznąplacu zabaw,
d) wykonanie nawierzchni syntety cznej,
e) wykonanie zieleni tow arzy szącej,
f) inne roboty towarzyszące indywidualne dla kazdego zadalia, rozebranie chodnika
z kostki i ponowne ułożenie- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach Kolonii
informacyjnych ( dot. kaŻdego zadania) o utworzeniu
gl*vt on-*i. i
'"o"tuŻtablic
placow zabavł w ramach Rządowego Programu,, Radosna Szkoła''
1,.2,Ńlw.zakres robót na\ez1wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamóvńenia (SIWZ), w szczegóInoŚci zgodtie ze stanowiącym załącznikiem
do niej proglamem funkcjonalno-uŻytkowym dot. poszczególnych zadaf'

SIWZ lub programach funkcjonalno-uŻytkowym' przy opisie przedmiotu
zamówienia wskazana została nazwaproducenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
w stosunku do okreŚlonych materiałów,urządzeń, itp. Zarnawiający wymaga, aby
traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowarue przy rcalizacji
zamówienia materiałów,wządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych
niz wskazane.
1.4.Zgodrlte zart.30 ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powofuje się na rozłłiryarlle
ró-wnowame, jest zobowiryarty vłykazać, ze oferowane przęzniego materiały ( wyroby)'

1.3. Jeżeli w

zez Zamawi aj ąc e go.
1.5.W tat<im przypadku Wykonawca musi załączyÓ do oferty foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne Ęch materiałów ( wyrobów), vządzeń aby Zamawiający mógł
spiawdzie czy odpowiadająone wymaganiom postawionym w SIWZ i programach
funkcj onalno- uŻytkowych.
ur ządzenia spełni aj ą wymag ani a okle

ś1one

pr

1.6.Wvkonawca obowiazany iest:
wykonać iprzekazać
o;,o
' .iąg,' -aks. 14 dni od dnia zawarcia umowy

Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję architektoniczną, dla każdego
zadania oddzielnie. Koncepcja musi zawierać częśćopisową, plan
zagospodarowania placu zabaw ( w tym rozmieszczenie urządzeń ze strefami
pnleznaczonych
b eip ióczeństw a, p rzekrój z o pis em warstw) o wykzz urządzeń
do montażr, orażich kolorowe ilustracjel nP. zdjęcia, rysunki itp. ( wszystkie
_
urządzenia muszą spełniać warunki określone w programie funkcjonalno
uzyt-kowym ), Zamawiający w ciągu 3 dni zaopiniuje w/w koncepcję'
b) przekazać kompletną dokumentację projektową w terminie maks. 30 dni od dnia
zawarcia umowy ( w/w dokumentacja musi uwzględniać ewentualne uwagi
koncep cj ę
z gło szone ptzez Zamaw iającego w d okum encie opiniuj ącym
architektoniczną),
c) Zamawiający pńekażewybranemu Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:500'
oraz mapy sytuaryjne w skali 1 : 5000'
_
d) Wykonawca ma óbowiązek zgłoszenia - w imieniu Zamawiającego rozpoczęcia
robót do Starostwa Powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego7 ( Wykonawca
uzyska odpowiednie upoważnienie do dokonania w/w zgłoszenia).
1.7. Prace towaruyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, np':
a) or gnizaci a i zabezpieczenie placu budowy ;
u) p"ł"u obsługa geodizyjna w trakcie rca\izacji zadarua wnaz z 4 egz. inwentaryzacji
po wykonawc zej zadania;
c) upoiządkowanii terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego,
oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ i w programach fi'rnkcjona1no-ufikowych,
a konieczne do wykonaniaze względu na sztukę budowlanąi wymogi programu
,, Radosna Szkoła''.
1.8. Wykonawca udzieLiZanawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wykonane
.oioty budowlane, sztucmąnawierzchnię bezpieczną orazwządzenia placu zabaw
i urządzenia małej architeknrry na okres trzech ( 3 ) lat licząc od daty odbioru
końcowego.

1.9. Zanawiający dopuszcza możliwośćdokonania wizji lokalnej przed terminem
składania óf.'t. wyxonawca w trakcie wizji lokalnej winien zapoznać się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac
nie objętych niniejszą sIwZ a koniecznych dowykonaniazewzg|ędu na sztukę
budowlaną oruz do poniesienia dla prawidłowego zrealuowania przedmiotu
zam-ówien ia. W izjalokalna zo stanie dokonana na koszt własny wykonawcy.
1.10. Zamauriający zasttzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia lv/w zakresu
Zamówięnia.

2.

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE.

Wykonawcazobowiryany jest do złoŻeniawrazz ofertą opracowanego na podstawie
SIWZ, programów funkcjonalno uzytkowych harmonogramu rzeczowo
fi nansowe go dot. poszcze gólny ch zadań', korzystaj ąc ze wzoTu stanowiące go załącznik
nr 7 do SI[Z. Suma wartościpodanych w harmonogramach musi byÓ zgodna z cęną
ofertową. JeŻeIi Wykonawcaprzevńdział w cenie ofertowej zakres robót wynikający
z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych
dokumentacj ąprzetargową obowiąpany jest również uwzględnió ten zakres
w odpowiedniej pozycji harmonogramu.

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia okreŚlone we Wspólnym Słownikrr

ZamówieńPublicznych ( CPV)
45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
11'320000-7 usfugi inĄmieryjne w zakresie projektowania
45233250-6 roboĘ w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
37 53 5200-9 wypostzenie placów zaba:w
45223800-4 montztŻ i wznoszenie gotowych konstrukcji
77300000-3 usługi ogrodnicze
:

Iv. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówieniana utwotzenie placów zabaw w tamach Rządowego
Ptogtamu ,, Radosna Szkoła" ptzy PSP w Klwatce, PSP w Kuczkach Kolonii
i PsP w Ilłonówku _ od dnia podpisania umowy do dnia 3| października 201Ż r.

v. WARI]NKI uDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU
DOKONYWANIA OCEI\"Y SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy,którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.l' ustawy Pzp:
l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnośeilub czynności
jeżeli pruepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
1.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy rktórzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do rvykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.l ustawy

Pzp.

W przypadku wykonawców wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych w pkt. 1.1. - 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawcÓw albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określonyw pkt.2 powinien spełniaó kuŻdy z wykonawców samodzielnie.

Zuwagina charakter przedmiotu zamówietiaZamawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunkow udziafu w postępowaniu, o ktorych mowa w art.22 ust.1 ustawy
Pzp.

Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówieni a, j est zob owięany udo wo dni ć zamaw iaj ąc emu, iŻ b ę dzie dy sp ono wał z aso bami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowią1anie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

vI. WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENToW' JAI(IE MAJĄ
DoSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

wARtJNKÓw uozrAŁU w PoSTĘPoWANIU:
A. W

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty na|eŻy
zaŁączyc:

l.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.ŻZ. ust.l ustawy Pzp wg wzoru nazał. nr 2 do SIwz (oryginał);
W przypadku oferty składanej ptzezwykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zarnówierua publicznego, oświadczenięo spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udziaŁ w realizacji części
zamówienia, jest zobowią,zany udowodnić zanawiającemu' iz będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szlzególności przedstawiając pisemne
zobowiryanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z ruch przy wykonywaniu zamówienia.

wykluczęniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy rtaleŻy
złoŻyćnastępujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodnośćz oryginałemprzezwykonawcę lub osobę upowaŻniotą zzachowaniem sposobu

B. W

celrr wykazania braku podstaw do

reprezentacji:

l.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenLazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.l ustawy Pzp, wg wzoru na zał. nr 4 do sIwZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z KRS w celu vłykazałiabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofeń, a w stosunku do osob fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1
pk1.2 ustawy wg wzoru naza|. nr 3 do SIWZ (oryginał);
3.Aktua|ne zaświadczęnie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,Że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenięIub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej nD
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
JeŻeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniapoza 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, że:
a) nie otWarto jego tikwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie za\egazuiszczeniem podatków, opłat, albo Żeuzyskał'ptzewidziane prawem
zwoinienię' odroczęnie lub rozłoŻetienaruĘ za\egĘch płatnościlub wstrzymanie
w cało ściwykonania decy zji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniejniz 6 miesięcy
przed up}ywem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powirrny być
wystawione nie wcześniejniŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń.

JęŻeliw kaju zamieszkanta osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o ktorych mowa powyzej' zastępuje się je
dokumentemzawierĄącym oświadczenie złoŻoneprzed notariuszem, właściwymorganem
sądowym, administracyjnym albo orgarrem samorządu zawodowego lub gospodilczego
odpowiednio miejsca zamieszkalia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa krtdy z wykonawców oddzięlnie.

VI A. INFoRMACJA o DoKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
PRZEZ oFERowANE DOSTAWY' USŁUGI LUB RoBoTY BUDOWLANE
WYMAGAŃ oKREŚLoNYCH PF.ZF,Z ZAMAWIAJĄCEGO
Ponadto, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia,
że oferowane roboty budowlane odpowiadająwymaganiom jakościowychokreŚlonychprzez
Zanawiającego' muszą złoŻyćwraz z ofertą następujące dokumenty:
1.

CeĘfikaty bezpieczeństwa d|aurządzeń zabawowych wystawione w oparciu
o aktualnie obowią,zujące wersje norm bezpieczeństwa PN-EN II76 części1-11,
PN-EN rr7',l (2008,2009).

2. Dęklaracje zgodnościdla vrządzenmałej architektury wystawione w oparciu o aktualnię
obowią7ujące wersje nonn bezpieczeństwa PN-EN 1176 częścil-l1,
PN-EN r r7 7 (2008,2009).

3. Karty techniczne zawierające zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy urządzeń.
4. Koncepcję zagospodarowania tęręnu w postaci wizualizacji placu zabaw
zrozmięszczonymi urządzeruatrti, tnaty z góry proponowanychurządzeń zabawowych
z naniesionymi strefam i bezpieczeństwa, rzuty boczne

z zarstaczonymi

maksymalnymi wysokościami upadku.
aĘ na bezpiecznąnawierzchnię sztuczną.

5. Certyfik

vII. INFoRMACJE o SPosoBIE POROZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGO

WYKoNAWCAMI oRAZ PRZEKAZYWANIU oŚwIADcZEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osoB UPRAwNIoll-YcH Do
POROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI:
Z

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomietiaoraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazt$ąfaksem, zzasttzęŻęniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeŻona jest dla zŁoŻerua ofeĘ wtazzzałączrukami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeńi dokumentów potwierdząących spełnianie ptzez oferowany przedmiot
zamówieni a wymagań określonyc h ptzez zatnawiaj ące go o raz p ełno mo cni ctwa.
4. JęŻęIizamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kaŻdaze stron na ządanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Domniemywa się, iz pismo wysłane przezzamaułiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiaj ąay zap9znanie się wykonawcy
z treściąpisma, chyba że wykonawca wezwany przezzamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia,wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposob okreśiony
w pkt.4 oświadczy iz ww' wiadomości nie otrzymał.
1.

zwiryanąz niniejszym postępowaniem,
Zespół Ekonomiczno Administraryjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd

6. Korespondencję

na\eŻy kierować na adres

:

Faks: 48 320-23-57

7. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Józef Drab
- Tel. 48 3Ża-n-57, godz. 7.30 - 15.00

vIII. oPts SPoSoBU UDZIELANIA wYJAŚNInN TREŚCI SIWZ:
1. WykonawcamoŻę zwrócić się do zamawiającego z pisemnąprośbą- wnioskiem
o wyjaśnienie treŚci SIWZ. Załnawtający odpowie nięzvłłocztie, nie późntejjednak

niż

2 dniprzedupływem terminu składania ofert, na piśmie nazadane pytanie, przesyłając
trese pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na stronie internetowej ( www.bip.gozd.p1 w zakładce Zamówienia publiczne),
- pod warunkiem' Żę wniosęk o wyjaśnienietreści specyfikacji wpłynąłdo zamawiającego
nie później niz do końca dnia, w którym upływa połowa Wznaczonego terminu składania

ofert
2.

.

Jeśliwniosek o wyjaśnienietreści SIWZ wpłnąłpo upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych juz wyjaśnień, ZamawiąącY może

udzielió wyj aśnieńlub pozostawić wniosek bez rczpoznania'
3. W przypadku rozbieżnościpomiędzy treŚciąniniejszej SIWZ a treściąudzielonych
odpowiidzi, jako obowiąującąnaleŻy pnyjąć treśćpisma zawierającego pózniejsze
o świadc zen ię Zanavąaj ące go.
4.Zarnawiający nie przewiduje zwołania zebraniawszystkich wykonawców w celu
wyj aśnieniatreściSIWZ.
5. Jeńn w wyniku zmiany tręściSIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęnię zmian w ofertach, zamavmający
przedhszy termin składania ofert i poinformuje o Ęm wykonawców , którym przekazano
Śtwz oraz umieścitakąinformację na stronie internetowej ( ww'w-.bip.gozd.p1 .
w zakładce Zanówtenia publiczne).

Ix. WYMAGANIA D0TYCZĄCE WADIUM:
Zamavnający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:
1. Ustala się, Że składający ofertę pozostaje ruą związany ptzez 30 dni . Bieg terminu
zwlązantaofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek załnavnającego może przedŁvĘć termin
zwiryantaofertą ztymŻe zaIlawiający może Ęlko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu rvłiryantaofertąnrrocić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłuzenie tego terminu o oznaczony oktes, nie dłuższyniz 60 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
formy pisemnej pod rygorem niewa:źności.
2. oferta v,łrazzzałącztikarrti musi byÓ czytelna.
3. oferta wrazzzałączn\kami musi byó podpisanaprzezosobę upowaznioną do
reprezęntowania wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty,'jeze|i nie wynika ono z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.
4. JeŻe|iósoba/osoby podpisująca ofertę działana podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo io-musi w swej treścijednoznaczłtte wskazywaÓ uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŻone
1. oferta musi byó sporządzonazzachowaniem

w olyginale lub kopii poświadczonej zazgodnośćz oryginałem ( kopia pełnomocnictwa
powinna byÓ poświadczona notarialnie) .
5. oferta wrazzzałączrukałni musi być sporządzonaw języku polskim. Każdy dokument
skladający się na ofeńę sporządzony w innym języku nłżjęzyk polski winien być
z|ożony wrazztłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
W ruzie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersjąwiązącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę moga bvć złożonew orvginale lub kserokopii
potwierdzonei za zgodnośćz orvginałem przez Wvkonawce.
jakąkolwiek treśćstrona oferty była podpisana lub
7 . Zaieca się' by kaŻda zawierająca
parafowana przezwykonawcę. Kazda poprawka w treścioferty, aw szczególności kazde
przerobienie, przekreślenię, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. ZaIecasię, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączonę i kolejno ponumerowane.
W treścioferty winna byó umieszczona informacja o ilościstron.
9. Za\ęcasię skorzystarue zę wzoru formularza ofeit w celu uniknięcia błędow przy
składaniu ofert ( wzór zał. nr 1 do SIWZ).
10. w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
przepisów ustawy o zwa\czatiu nieuczciwej konkurencji, co do których
*
'ozńi"niu
wykonawc a zastrzega, Że tie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
musząbyć ozrraczolte klauzulą,, tnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ań.11 ust.4 ustawy z dtia 16 kwietnia 1993 r. o zwaIczartiu nieuczciwej
konkurencj i (Dz. |J . z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, zaleca się, aby
były trwale, oddzięlone Spiętę. Zgodrlte ztymprzepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologicme, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne dziaŁaniaw celu zachowania
ich poufiności:
ll.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zŁoŻeniem oferty.
|}.ZłoŻęnię więcej niż jednej oferty lub złoŻęnie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduj e odrzucenie wszystkich ofęrt złoŻonych przez wykonawcę.
l'3.Wykonawca wskaze w ofercie tę częśćzamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
14. Na ofeńę składają się:
a) formularz oferty ( zał. nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenieWykonawcy o spełnieniu waruŃów udziałuw postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru ( wzór zał. nt 2 do SI\ilZ ).
c) oświadczeniewykonawcy o braku podstaw do wykluczeniazpostępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
wgzaŁączonego wzoru (wzórzał.nr 4 do SIWZ).
d) aktua1ny odpis z KRS ( w przypadku podmiotów zobowiąanych do wpisu w I(RS)
wystawionynie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert, a w stosunku do osob ftzycznychoświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2
ustawy, wgzałączonego wzoru (wzórzał.nr 3 do SIWZ).
e) aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że
wykonawc arue za|ega z opŁacariem podatków lub zaświadczetie, Że uzyskał
pizewidziane prawem zwolnienie, odroczeni ę \ub rońoŻenie na ruĘ zaległych płatności
iub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie
wcześniejniz 3 mięsiące przed upływem terminu składania ofert.
f) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeŻeliwykonawcę reprezenfuje pełnomocnik - takze pełnomocnictwo
określające zakres umocowania podpisane przez osobyuprawnione do
reprezentowania wYkonawcy.
g) Harmonogram rzeczowo - finansowy.

h) Certyfi k aty bezpieczeństwa dIa wządzeń zabawowych wystawione w oparciu
o aktualnie obowiązuj ące wersj e nofin bezpieczettstwa PN-EN I17 6 części1 - 1 1 ,

PN-EN rr77 (2008,2009).

Deklaracje zgodności dla urządzefimaŁej architektury wystawione w oparciu o aktualnie
obowią4ujące wersje nonn bezpieczeilstwa PN-EN II76 częścii-11,PN-EN 1177
(2008,2009).
j) Karty techniczne zavńerające zdjęcia/rysunki oraz szczegółowe opisy vrządzen.
k; Koncepcję zagospodarowania terenu w postaci wizualizacji placu zabaul
z góry proponowanychutządzeń zabawowych
".o"*i".zczonymilrządzeniaIrti,rzuty
z naniesionymi strefami bezpieczeństwa, rzuty boczne zzaznaczonymi
maksymalnymi wysokościami upadku.
l) CeĘfikaty na bezpieczną nawierzchnie sztuczną.

i)'

xII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. oferty musząbyć złoŻone w siedzibię Ąayawiającego w Goździe przy uI. Radomska
- pokój nr 102, w tęrminie do dnia ...ś/(!,....08.2012roku do godz. 09 : 50 .
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2. ofertę należy umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzetia tego opakowania. opakowanie winno być oznaczone nazwą
(frrmą) i adręsem Wykonawcy,zaadresowane na adres Zespół Ekonomlczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:

nantvil ( firma) WykonawcY
adres Wykonawcy

Zespół Ekonomiczno Administracyjny

:"'.Tlx"*:"-:"ł 26 _ 634 Gózd

,,

Ut'wogenie placów zabaw w famach ządowego pfogramu
Radosn a Szkoła" ptzy PSP w Klwatce, PSP w Kuczkach Kolonii
i PSP w Klonówku
Nie otwier ać przeddniem .Q.4. .og.zol2 r., godz. 10: 00

3. oferta otrzymana przezZarlawiającego po tęrminię składania ofęrt zostanię niezwłocznie

zwrócona wykonawc y bez otwierania.
4. Wykonawcamoze wprowadzić rsrńany,poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻonej
oferty pod warunkiem, ze Zamavńający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmianptzed terminem składania ofęrt. Powiadomienię o wprowadzeniu zmianmusi byó
złozoiewedług takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. Koperty ozLaczonę,,ZMIANA'' zostanąotwarte przy
otwieraniu or.ni Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
pro c edury do konywan ia zmian, zo starrą doł ączofię do o ferty'
5. Wykonawca ma prawo przedupływem terminu składania ofert wycofać się z
po'tępo*uoiapoptzezzŁożęruepisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmiani poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE". Koperty
oznakowanę w ten sposób będą otwierano w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępówania Wykonawcy orazzgodnoŚci z danymt zattteszczonymi na
topercie wyóofanó; oferĘ. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1.

otwarcie ofert nastąli w sie4zipie Zatlavnającego przy ul.'Radomskiej
w pokoju nr 105, w dniu --9.łI...0a.Ż0l2 r. o godzinie 10 : 00 '
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,

w Goździe,

2. Bezpośrednioprzed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,

jaką zamieruaptzeztaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

nazw ( firmy) , adresy wykonawców,
zamówienia, okresu gwarancji i warunków
wykonania
informacje dotyczące ceny terminu
'
płatnościzaw arty ch w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamavmający prześle
wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Wykonawca poda cenę brutto, która stanowić będzie
rrynagrodzenie ryczałtowe ( definicja ryczałtu zgodnie z treściąart. 632 Kodelrsu
cywilnego), zarealizację przedmiotu zamówienia ( cyfrowo i słownie) wypełniając
odpowiednią częŚć w Formularzu ofeĄ' obliczając wartośćzamówienia w oparciu
o warunki niniejszej SIWZ orazzałączony do niej, program funkcjonalno -uzytkowy'
atakżę zakres robot wynikających z własnej kalkulacji robót @czasowych i prac
towarzyszących nie objętych dokumentacj ą.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ( ryczałtowej) ująć zapłatę
zaprzedmiot zamówiętiaoruz wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówieniaorazuwzględnić inne opłaty i podatki, atakże
ewentualne upusty i rabaĘ zastosowan e przez wykonawcę. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogąwpłynąó na cenę zamówienia.
W nvią7ku zpovłyŻsrym' Zamavnające zaleca sprawdzenie w teręnie warunków
wykonania zamówienia.
3. Cena pozostaje niezmięnna przęz okres obowięywaniaumowy' nie podlega
w a|ory zacji przez okrę s r ealizacji zamówienia .
4. Cena oferty musi być podana w polskich złoĘch, cyfrowo i słownie z dokładnością
do grosza (do dwóch miejsc po przeciŃu ).
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożeniawrazz ofeńą, opracowanego na podstawie
SfwZ, programów funkcjonalno użytkowych harmonogramu rzeczowo
finansowego dot. poszczególnych zadań, kotzyst ając ze wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SI$Z. Suma wańości podanych w harmonogramach musi być zgodna z ceną
ofeńową. Jeżeli Wykonawca przewidziałw cenie ofertowej zakres robót wynikający
z własnej kalkulacji robót Ęmczasowych i prac towarzyszących nie objęĘch
dokumentacją przetargową obowiązany jest również uwzględnić ten zakres
w odpowiedniej porycji harmonogramu.
1. W formularzu ofertowym

xV. oPIs KRYTERIÓw, KToRYMI ZAMAWIAJACJ BĘDZIE sIĘ
KIERoWAŁ PRZY WYBoRZE oFERTY, WRAZ Z PoDANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCEI\TY OFERT:
1. W celu wyboru najkorzystrriejszej oferty Zanawtający ptzyjilnastępujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

L.p. Kryterium

Znaczenie
procentowe

kryterium
t00 %

Cena

I

Maksymalna ilośćpunktów
jakie może otrzymaó oferta za dane
krvterium
100 punktów

2. Zamawiający ptrydzieli kazdej badanej ofercie odpowiedniąliczbę punktów wg
następującego wzoru:
_

Kryteńum

:

Cena _ 100 punktów:

Wykonawca, który złoŻy ofertę z nainiższa ceną. która nie podlega odrzuceniu,
otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów
wedfug wzoru:

C

-

C-m

c*

----

x

100 punktów

gdzie

:
C min :
:
C*
C

3.

Iiczbapunktów za kryterium ,,eena";
najriższa cena wynikająca ze złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert;
cena oferty badanej, nie podlegającej odrzuceniu.

o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje nąruzsza cena

.

4. ZaInavńający odrzuca ofertę w następujących przypadkach :
1) jest niezgodna z ustawa.
2) sej treŚÓ nie odpowiada treścispecyfikacji istotnych warunków zartowienia,
zzasttzeŻeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy;
jej
złoŻenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
3)
o tw a\czatiu ni euczciwej ko Ńurencj i ;
4) zawierarażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożonaprzezWykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonęgo do składania ofęrt;
6) zawierabłędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy;
8) jest ruewłżma na podstawie odrębnych przepisów.

xvl. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
l.Zarnawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia kryteria wyboru.
2. o odrzlceniu ofert(_y), zanawiający zawiadomi nięzwłocznię wykonawców, którzy złoĘLi
ofeńy w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie fakĘczne i prawne.
3. Zamawiający zavmadomi również o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofęrry zamawiający zawiadomi wykonawców,
któny złożylioferty w przedmiotowym postępowaniuorz zamieści informacje,
określone w ut.9Ż ust.l pkt.1, art.94 ust.1 lub 2 Pzp ( zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferfy) na własnej stronie internetowej ( www.bip.gozd.pl w zakładce
Zamówienia publiczne) i w swojej siedzibie na ,,Tablicy ogłoszeń''
5. Do wykonawcy' którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i tęrminię zavlucia umowy .
6, Zamawtający zavrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni - jeżeli
zostało przesłane w inny sposób ( pisemnie)..
7. Zamawający może zavłrzeÓ umowę w sprawie zamówięnia publicznego przed upływem
5- dniowego terminu, jeŻeli w postępowaniu zostanie złoŻona tylko jedna oferta '

xvII.INFORMACJE o FORMALNoŚCIACH, JAKIE POWINNY ZoSTAĆ
DoPEŁNIoNE Po WYBoRZE oFERTY \ry CELU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo:
l'. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23
ust.1 ustawy Pzp) - zanawiĄący przed podpisaniem umowy zuŻądazłoŻeniaumowy
regulującej wspołpracę tych wykonawców .

XVIII. WYMAGANIA DOTY CZACN ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

WYKONANIAUMOWY:

oferta zostanie wybrana zobowią,zany jest przed podpisaniem
umowy wnieśó zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokości l0 oń
wynagrodzenia Wykonawcy brutto ( ryczahowego brutto) okreŚlonego w Umowie w

1. Wykonawca, którego

a.
b.

:

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _
kredytowej ztym Że zobowiryanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości :
2. ZazgodąZamawiającego zabezpieczenie moŻe być wnoszone równieŻ:
a) w weks|achz poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej ;
przez
b)
ustanowienie zastawu na papierach wartościolYych emitowanychprzez Skarb
Państwa lub j ednostkę samorządu terytorialnego ;
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreŚlonych w przepisach
o zastawie Ęestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczętię naleŻytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie:
_ 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót _70 oń
- 15 dni po upĘwie okresu gwarancji i rekojmi_ 30 %.

xlx.ISTOTNE DLA sTRoN PoSTANoWIENIA, KToRE ZosTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMoWIEMA PUBLICZNEGo, wZÓR UMoWY:
1. Istotne

postanowienia umowy określone zostały w załączonymwzorze umowy

(zał.nr 5 do SIWZ).

2. Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia ofęrfy
przęzZamawiającego. Wykonawca akceptuje treśó wzoru umowy na wykonanie

przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawafim w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegająnegocjacjom.
3. W przypadku okolicznościwymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznychZanaułtający może odstąpió od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyzszych okolicznościach.

xx. PoUCZENIE o ŚnooxłCH oCIIRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwcY w ToKU PosTĘPowANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA :
Wykonawcom' a także irrnym osobom, jeŻeli ich interes prawny w uzyskaniu.zamówienia
doznaŁ lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia ptzęzarrtawiającego pruepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art' 180 ust.2 ustawy z dnia}9 stycznia
Ż004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. nr l l 3, poz. 7 59 ze zm.)
przysługuj e odwołanie wyłącznie wobec czynności:

postępowaniu;
1) opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w
Ż) vlyilućzenia odwołującęgo Z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

XXI. Zamawiający nie będzie udzielal zaliczek na poczet wykonania zamówieniz

aiii

151a astawy z

XXIL Opis

(

art.

29 styiznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

częścizamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofeń

częściowych:
składanie ofert
Zrnavnający nie podzielił zamówienia na poszczegóLne częścii nie dopuszcza
częściowych.

mowa
.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupelniających, o których
jeżeli
Zamawiający
w art.67 ust. r pktoiz tuu art.t34 ust.6 pkt3 i4 ustawy p.z.p.
przewiduje udzielenie takich zamówień
'Zamavmający
nie przewiduje możliwościudzielenia zamówień uzupełniających.
xxlv. opir rpo'obu przedstawienia ofeń wariantowych oraz minimalne warunkio
jakim *,ir"ą oapowiaaać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie:
Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert wariantowych '

xxln

jeżeli
Adres poczĘ elektronicznej lub strony internetow ej Zamawiającego,
Zamaw ia!ący dopuszcza p o rozumiew anie s ię dro gą elektroniczn ą :

xxv.

Zamaw iaj ący
-'a

ńe

dopu szcza poro zumiewani a

si

ę dro

g

ą

el

ektroni czną.

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

XXV[.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

art. 91 b
ZanavłiĄący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie

ust.1 ustawY P-Z.P.

wysokościzwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający pnewiduje ich zwrot :
Zanavnający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

xxYIII. Informacja

o

których
Żądanie wskazania przezWykonawców w ofercie częścizamówienia'
wykonanie powierzy podwykonawcom :
które
Zamavłia1ący żądawskazania przęzWykonawcę, w ofercie częścizamówienia,
oznaczał'
będzie
Wykonańca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie
iz Wykonawóa nie zarrierzapowierzyó Żadnej częścizamówienia podwykonawcom.

xxlx.

Xxx. określenie częścizamówienia, która

nie może być powierzona podwykonawcom;

Zanavmający nie określił,która częśćzamówienia nie moze byc powierzona
Podwykonawcom.

XXn.

Dodatkowe Postanowienia :
Zamavaający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są:
L. Załącznkw 7 - Formularz oferty,
Ż.Załącznknr 2 - oświadczenle, zgodnie zart.22 ust.1 i 2 ustawy'
3. Załącznik nr 3 - oświadczęnięosoby ftzycznej prowadzącej działalnośógospodarczą
4. Załącznlk nr 4 - oświadczerie,zgodnie z art-24 ustawy,
5. Załączłlkw 5 - Projekt umowy'
6. Załącz-ntk nr 6 - Program funkcjonalno _ uŻytkowy,
- Harmono grarfl tzeczowo _ finansowy, które wybrany
7 . Załącznik nr 7
Wykonawc a zob owiązany j e st wykonaó i przedłoŻy ć, Zanawiającemu.
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