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W PosTĘPoWANlu o UDzlELENtE zAMÓWtENIA PUBLlczNEGo
NA ROBOTY BUDOWTANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA
" Budowo kompleksu boisk sportowych zgodnie z

programu ' MolE BolsKo

-

zołożeniami

oRLlK 2072" Małęczyn

przy Zespole Szkół ogólnokształcqcych ul. Szkolna 64

"

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 4 845 000 euro

ZATWIERDZAM

Gózd, dnia 21.06'

20LLr,

NazwaZamawiającego:

REGON:
NIP:
Mlejscowość
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowanla:
Tel./fax.:

Gmina Gózd
reprezentowąna przez:
ZespółEkonomicznoAdministracyjnySzkół
672982741
796259L373
Gózd
ul.Radomska7,26 - 634 Gózd
www.bip.gozd.p!
7: 30 - 16:00
W poniedziałek
od wtorku doczwartku 7z3O - 15:30

W piątek

48 3202357

7:30

-

16:00

Wszelka korespondencie zwiazana z ninieiszvm oostepowaniem należv
kierować na adres:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkót
w Goździe
ul. Radomska 7

26-634Gózd

zna k postępowa nia :

zp. | 27 rl 6 l \lzEAsl zot.l.

Rozdział7, Tryb

udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, wktórych
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

L Postępowanie

o

udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami"ustawy z dnia 29 s|ycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz'|J.z 2010r. Nr 113, poz.759 zezm.),dalej ustawa Pzp,
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2,

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

-

Biuletyn Zamówień Publicznych

*.
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strona internetowa Zamawiającego - www. bip.gozd.pl
tablica^ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
A,?
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Rozdztuł 2,

.

Bpis.praedmioal zcmówienia

1. Przedmiotem zamówienia iest budowa kompleksu boisk

sportowych zgodnie z
założeniami programu " Moie Boisko orlik 2012" Małęczyn prry Zespole Szkót
ogóInokształcących ul. Szkolna 64.
CPv

ą5.2I.22.21-1

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

2. Przedmiot zamówienia obeimuie:
2.1.1. Budowę boiska do

piłki nożnei o wymiarach

30,0m x 62,0m o powierzchni

1860mz [pole gry 26,0mx 56,0m)

podbudowa przepuszczalna

nawierzchnia do piłki nożnei _ sztuczna trawa
Nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa" o właściwościach
i technologii
układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ)
i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) . Wysokość włókna min' 60 mm na podbudowie z
kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium
np. Labosporr lub ISA

- Sport lub Sports Labs Ltd.)

1' Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen

3. Ciężarwłókna: min.11.000 Dtex,

4. Gęstośćtrawy: min. 97.000 włókien /m2
obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu
od płyty boiska' Wszystkie elementy zgodne z właściwościamiokreślonymi w
dokumentacji technicznej' Roboty na|eży wykonać zgodnie

z

dokumentacją

projektową (załączniknr 2 do SIWZ) i SST (załącżnik nr 1 do SIWZ)

wyposażenie
-

bramki aluminiowe mocowane wtulejach

- 2 sztuki

-

siatki do bramek

-

2

sztuki

2.1.2.Budowę boiska wielofu nkcyinego o wymiarach:

-

19,1m

x

32,1m*

o

powierzchni 613,11m2 (pole gry

x

15,1m

podbudowa:
-

28,1mJ

podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościamiokreślon}rmi w dokumentacji projektowej
(załącznik nr2 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ)
i
SST (załącznik nr 1 do SIWZ)'

-

nawierzchniaboiskawielofunkcyinego
Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościachi technologii układania określonych w
dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)

Technologia układania nawierzchni:
Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instatuje się warstwę
przepuszczalną dla wody i Warstwę stabilizującą typu ET o grubościmin. 30
mm.

Wprzypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowobetonowej warstvva ET nie jest wymagana. Następnie Warstwę gr. 10-11 mm z
granulatu SBĘ następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana
z

_

-

PU) o grubości2_3mm.

wyposażenie do piłki kosrykowei
-

obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy

-

2

sztuki

-

tablica do koszykówki epoksydowa o wym' 105 x L80cm

-

2

sztuki

-

mechanizm regulacji wysokości

-

2

sztuki

_

konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach

-

2

sztuki

wieIofu nkcyjne (badminton, tenis, siatkówkaJ

-

2

sztuki

siatka do siatkówki

-

l"

sztuka

wyposażenie do piłki siatkowei
-

-

słupki do siatkówki, aluminiowe,

2.1.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz
SST (załącznik nr 1 do SIWZ).

2.1.4. oświetlenie terenu
oświetlenie obiektu będą stanowiĘ projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości
min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumenticji projektowej (załącznik nr 2 do
SIWT) oraz SST

(

załącznik nr 1do SIWZJ.

2.1.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne

i powierzchnia ptzeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) -

kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem
betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do
SIWZJ oraz SST ( załącznik nr 1 do slWZ)'

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych

2,l,1, do 2.1.5. stanowią załączniki:
Załqcznik Nr 1 do

\-

Załqcznik Nr 2 do
Załqcznik Nr 3 do

SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania

w punktach

i

odbioru

od

robót

budowlanych

SIWZ
SIWZ

Dokumentacja projektowa

Przedmiąr robót

Wymagany okres gwarancii dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w

punkach 2,1,1. do2.1.5.

.

z

na wykonane roboĘ ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania
przezZamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego'

o

tlil nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyĘ do wypełnienia nawierzchni ze
sztucznei trawy _ wynosi 60 miesięry od dnia odebrania przez Zamawiającego
przedmiofu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

2'2.UWAGA: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiofu zamówienia wskazana została nazwa
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów,
urządzen itp' Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i
dopuszcza zastosowanie przy rea|izacji zamówienia materiałów, urządzeń,

ię. Równoważnych

parametrach nie gorszych niż wskazane.

Rozdń ał 3, Termin

:u

1zkonania zamówienia

Przedmiotzamówienia należy zrealizowaćw terminie od dnia podpisania umowy do

I gt.to.zott r.
I

o

*ozdeiał4,Wcrunki udziału w postępowania araz opis sposobu dokorynvania
oceny spełniania tych warunków

1.

o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

t) Spełniają warunki określonew art.22

a)

ust. 1 ustawy Pzp, doĘczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnościlub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia,tj. wykazanie przezWykonawcę, że w okresie

ostątnich pięciu lat przed upływem terminu skłądanią oferĘ a jeżeli okres
prowadzenia działalnościjest kró*zy - w tym okresie, zgodnie z zasadqmi sztuki
budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie robory budowlane

polegajqce na budowie boisk sportovvych,
piłkorskiego z nąwierzchniq z

1860

mz i co

traw

w Ęlm co nojmniej jednego boiska

syntetycznej, o powierzchni całkowitej min,

najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego

poliuretanowq, o powierzchni całkowitej min' 613 mz

z

nawierzchniq

.

UWAGA: W przypadku roboty budowlanej polegajqcej na budowie kompleksu
boisk ocenie w zakresie spełnienią w/w warunku podlega kążde z boisk osobno'

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,

t1. dysponujq osobami, które będq v,,rykonywać

ząmówienie lub pisemnym zobowiqzaniem innych podmiotów do udostępnienia
qlch osób, w tym:
c.1)
bu

przynajmniej 1 osobq posiadajqcq uprawnienia do kierowąnia robotami

dowl anymi o specj a lności:

o
o

konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeń cieplnych,
wenĘllacyjnych, gazowych, wodociqgowych i
kanalizacyjnych,

o

insulaqljnej W zakresie sieci, instalacji

i

urzqdzeń

elektry cznych i elektroenerg ety cznych

- którą będzie kierowałą robotąmi i ma co najmniej tr4lletnie doświądczeniew
kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; wąrunek uznaje się za
spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jednq osobę posiadajqcq
wszystkie vłymienione uprawnienia lub kilką osób posiadajqcych jedno lub kilka z

vvymienionych uprawnień, osoby

te łqcmie powinny dysponować wszystkimi

wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

c'2) przynajmniej 1 osobq posiadajqcq doświadczenie w kierowąniu co
najmniej jednq roboą budowlanq polegajqcq na budowie boiska piłkarskiego z

nąwierzchniq z

traw synteb,cznej lub

z

nąwierzchniq@zie

brała udział w realizacj i przedmioa zamówienia

d) sytuacji ekonomicznej i

;

finansowej, tj' sq ubezpieczeni od odpowiedzialności

cywilnej w ząkresie dziąłąInościzwiqzanej z przedmiotem ząmówienią na kwotę,
co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy).

2J Nie podlegaią wykluczeniu na podstawie art-24 ust. 1 ustiwy Pzp.

z'

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału W postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

Zamawiająq dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i
dokumenty wg. metody,,spełnia/nie spełnia".

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki
określone w ust' 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2)

4.

winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składająrych
ofertę wspólną).

Rozdzi:ał 5, Wykaz aświadezeń i dłIatmentów potwierdzaiqqch spełntanie
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

o spełnieniu warunków
określonychw Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1J SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załączniknr 6 do

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawry
SIWZ.

W przypodku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie oświqdczenie może być

złożonewspólnie.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art.24 ust' 1 ustawy Pzp.Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ'

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie oświądczenietąkie
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed up}ywem terminu składania ofert, a

w stosunku do osób fizyunyclt oświadczenia w zakresie art' 24 ust 1

pkt 2 ustawy

Pzp

(załącznik nr 7-do SIWZ)'
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie dokument ten skłąda
każdy z Wykonawców oddzielnie,

4)aktuaInezaświadczeniewłaściwegonaczelnikaurzędusi.a@ze
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty za|egłych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania deryzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert'
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się b zamówienie dokument ten skłądą
każdy z Wykonawców.
5) aktualne zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaiące,

na

że Wykonawca nie

zalega

i społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
z

opłacaniem opłat oraz składek

ubezpieczenie zdrowotne

raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu

_

Wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie dokument ten składa
każdy zWykonawców.

6) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
up}ywem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w
tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust.
1 pkt 1) lit. b SIWZ z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz

załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostaĘ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b
SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie dokument ten skłądą
przynaj mniej j eden z Wykonawców.

Ponądtą jeżeli załqczony wykaz wykonanych robót budowląnych będzie potwierdzać
vuysokośćtych robót w wąlucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenią ną
PLN wg średniego kursu NBP z dnią, w którym ogłoszenie o ząmówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Ząmówień Publicznych' W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane

zostanq przez Wykonawcę wartościw walucie innej,

niż PLN, Zamqwiajqq

dokona

przeliczenia nq PLN wg kursu średniego NBP ną dzień, w którym ogłoszenie o ząmówieniu
zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

i które będą bra}y
z informacjami na temat ich kwalifikacji

7) vłykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

udział w wykonaniu zamówienia, wraz
zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi
potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku okreśIonego w Rozdziale 4 ust 1 pkt 1) lit. c
SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie

rbi

oao

przynajmniej jeden z Wykonawców.

aw

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzają cego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

B) opłaconą polisę,

działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500
000 złotych
(słownie:

pięćsettysięcyzłotych).

t

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajqcych się o zamówienie dokument
ten składą
prrynajmniej jeden z Wykonawców lub mogq złożyćjednq wspólnq polisę potwierdzajqcq,
że
wszyscy Wykonawcy sq ubezpieczeni od odpowiedzialności qlwilnej w zakresie prowadzonej

działalnościzwiqzanej z przedmiotem zamówienia o wqrtości nie mniejszej

niż 500

000,00

PLN (słownie: pięćset wsięcy złoEch).

2. Wykonawcy maiący siedzibę tub mieisce zamieszkania poza

terytorium

Rzeczypospolitei Polskiei, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt
3) - 5)
SIWZ sldadaią dokument lub dokumenty wystawione w kraiu, w łrtórym ma
siedzibę
lub mieisce zamieszkania, potwierdzaiące, że :

a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości_ wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie

z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
za|ega

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrz5rmanie w całościwykonania decyzji właściwego organu

-

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

3.

|eżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje
je

się

dokumentem zawierającym oświadczenie zlożoneprzed notariuszem, właściwymorganem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospoda rczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania

-

wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięry przed
up}ywem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego W ust. 2 lit. a SIWZ)
i nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu

4'

wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

|eżeli Wykonawca,wylłazuiąc spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1
ustawy Pzp - określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b slwz, a także określonych

w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1)

lit

zasadach określonych w art.

c SIWZ

-

polega na zasobach innych podmiotów, na

26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest

udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w

szczególności przedstawiając w t'ym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5.

|eżeli Wykonawca, wykazuiąc spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust'

1

ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b slwz, a także określonychw

Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na "zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonychw aft. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w

realizacji częścizamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące
podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
stosuje się odpowiednio.
6.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegająrych się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośćz oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.

7.

DokumenĘ powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z

oryginałem przez Wykonawcę.

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożonewraz z tłumaczeniem na język
polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r' w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żqdać zamawiajqql od vuykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq być składane

(Dz.U.z 2009 r. Nr226,poz.79L7).

Rozdział 6,Wykaz ośwźadczeńi dokumentów potwierdzajqrych, że oferowane
raboq balowlłne gdpowiadajq wymaganiom Zamawiajqcego
Zamawiająry żąda ponadto, złożeniawrazzoferą dokumentów potwierdzających, Że oferowane

roboty budowlane odpowiadają określon}rm przez niego wymaganiom' Do oferty należy
załączyć;

1. Dokumenty

dotyczące nawierzchni poliuretanowei:

a) Certyfikat lub deklaracia

zgodności z normą PN-EN 14877l2oo8,

lub aprobata techniczna lTB, lub rekomendacja techniczna lTB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np, Labosport lub

ISA-

Sport lub Spors Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument równoważny.

b)

Karta techniczna oferowanei nawierzchni, potwierdzona przez iei
producenta.

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla

oferowanei

nawierzchni.

d) Autoryzacia producenta nawierzchni poliuretanowei, wystawiona
dla wykonawcy na realizowaną ńwestycję wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2. DokumenĘ doĘczące systemu

nawierzchni

z

trawy syntetycznei:

a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport

lub ISA-Sport lub Sporrs Labs Ltd),
z FIFA

dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodnośćjej parametrów
Quality Concept for Football Turf (dostępny na www,FIFA.comJ

b) certyfikat lub deklaracia zgodności z normą PN_EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna lTB, lub rekomendacja techniczna |TB, lub wyniki badań specjalistycznego

laboratorium (np' Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanei nawierzchni, potwierdzona przeziei producenta

.

d) Atest PZH lub róvłnoważny dla oferowanei nawierzchni i wypełnienia.

e)Autoryzacia producenta trawy synteĘcznei, wystawiona dla wykonawcy na
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancj i udzielonej przez producenta
na tę nawierzchnię.

Rozdział

7. Wykonawcy wspólnie ubiegajqcy się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1)

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania;

2)

zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia;

3)

pełnomocnictwo musi wynikać

z umowy lub z innej

cz1mności prawnej, mieć formę

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi w)mikać zzałączonych do oferty
dokumentów;

4)
5]

pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonejnotarialnie.

jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegająrych się o zamówienie (konsorcjum)
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy

żądać przedstawienia w okreśIonym terminie

ch

Wykonawców

Rozdział B,Informacje

o sposobie porozumiewania się Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświądczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

W

niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje przekazywane będą w formie:

-pisemnej na adres wskazany w Rozdziale

-faksem (nr 48 320 23 57

1

)

przy czwzawsze dopuszczalna jest forma pisemna
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,

oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obrym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

|eżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
4.

Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, ) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.
We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3

) znak postępowani a - zp. / 27

1

/6

/ZE^s / 2011

SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.gozd.pl oraz można ją także odebrać w

siedzibie Zamawiającego Zespół Ekonomiczno Administracyiny Szkół w Goździe
ul. Radomska 7; 26 - 634 Gózd; I piętro pokói nr 102 w godzinach urzędowania
Zamawiającego'
osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

Pan }ózef Drab tel. 48 3202357 , fax 48 32o 23 s7

:

.

Rozdział 9, wymagania dotyczqce wadiam
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium wwysokości 12.000,oo

zł (słownie:

dwąnaście tysięcy i 00/100 ) złotych'
Wykonawca może wnieśćwadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp,Ę.:
1) pieniądzu,

2J poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej k"'y-'^"ęd*ścio." -

kredytowej, ztymże poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5] poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art' 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o uBvorzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3.

(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 27 5 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany iest vmieśćwadium przed upływem terminu slrladania
ofert.

4-

Wadium w pieniądzu należy wnieśćprzelewem na konto Zamawiającego:

Bank PEKAo S.A. oddział w Radomiu Nr 86 124032591111001 014578662

naipóźniei przed upływem terminu slrładania ofert środki
finansowe z Ęrtułu wadium znaidowały się na wskazanym wyżei rachunku
w takim terminie, aby

Zamawiaiącego

5.
"

6.

W przypadku wadium Wloszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoĘ na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innei niż pieniądz

_

oryginał dokumentu

naleŻy załączyć do oferty.

7.
It8.

Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób okreśIony w SIWZ spowoduje wykluczenie

Wytonawry na podstawie art.z+ust.

2

pkt 2 ustawy pzp.

Zwr'ot wadium nasĘpi na zasadach określonych w art. 46 p.z.p' Zamawiający zwracając

wadium zwrócijednocześnie - w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej
oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadcz ona ,,za

zgodnośćz oryginałem

,,

kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o

podstawie i terminie zwrofu oryginału.

9'

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie art.46 ust.1 p.z.p', jeżeliw wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego'

Rozdział 70,

1.

Termin zwiqzania ofertq

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni' Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.

2.

Wykonawca samodzielnie

lub na wniosek zamawiającego może przedłużyćtermin

związaniaofertą,ztWże zamawiająry 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 dłuższy jednak niż 60 dni'

3.

Przedłużenie terminu

"-i4"an

przedłużeniem okresu ważnościwadium albo, jeżeli nie jest
^
to możliwie, z wniesieniem

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
|eżeli przedłużenie terminu
związania oferą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek

wniesienia nowego wadium lub jego przedfużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego

4'

oferta została wybrana jako

r

Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania
ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 77, opis

7.

najkorzystniejsza'

sposobu przygotowania ofert

Opakowanie i adresowanie oferty:

ofertę należy umieścićw zamknięĘm, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawry (pieczęć).

AdresaĘ Gmina Gózd- Zespół Ekonomiczno Administracyiny Szkół w Goździe
ul. Radomska 7 ,26 - 634 Gózd

na Budowę kompleksów boisk sportowych ąodnie z założeniami programu
,, Moje Boisko _ orlik 2012 ,, Małęczyn, pr4l Zespole Szkół ogóInokszlałcqcych
uL Szkolna64.
OFERTA

NIE

oTwtEMĆ pRznn TERMINEM oTwARcIA oFERT
07,07.201!r. godz. 11:00

2.

Ofera i oświadczenia muszą być podpisane p.'ez'
L) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawry/Wykonawców
w obrocie
prawnJrm zgodnie z danJrmi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców
albo w
ewidencji działalnościgospodarczej lub Pełnomocnika,

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
ofertę podpisuje

osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać
(

3.

z

dokumentów

Pełnomocn i ctw a) załączony ch do oferty.

Tajemnicaprzedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawry oferta będzie zawierała informacje objęte
tajemnicą jego

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z L6 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz' U' z20O3r. Nr 153, poz'1503 zpóźn. zm'),
muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ -TAJEMNICA PRZEDSIĘBIoR5TWA'
Zaleca się
umieścićtakie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów

tajemnicy przedsiębiorstwa

w

lub oświadczeń nie

rozumieniu przepisów

o

stanowiących

nieuczciwej konkurencji

spowoduje ich odtajnienie.

4.

Informacjepozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniemoferty,
2) Wykonawca moŻe

złożyćtylko iedną ofertę "przygotowaną według wymagań

określonychw niniejszej SIWZ,
3) oferta musi być sporządzona:

5.

a)

w języku polskim'

bJ

w formie pisemnej.

Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki

i

skreślenia lub zmiany w tekścieoferty (i w załącznikach do

oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającą Pełnomocnictwo,

b) każda zapisana strona oferty (wraz
i oznaczona

załącznikami do oferty) była parafowana

kolejnymi numerami,

c) kartki oferty

v

z

byĘ trwale spięte (z

zastrzeżeniem,

że częśćstanowiąca

tajemnicę

przedsiębiorstwa może stanowić odrębną częśćofertyJ,
d) oferta została opracowana zgodnie
stanowi Załqcznik

6.

Nr

ze wzorem załączonym do speryfikacji (wzór

9 do SIWZJ.

Zmiana / wycofanie oferty;

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upĘwem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b)

o

wprowadzeniu zmian

lub wycofaniu oferty należy pisemnie

powiadomić

Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

c) pismo należy złożyćzgodnie z opisem podanym w ust' 1' oznaczając odpowiednio
,,zMIANA OFERTY"/,,WYCOFANI E OFERTY",

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informadę do reprezentowania Wykonawcy'

7.

ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiająry zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 72, łttejsce oraztermin składania i otwarcia ofert

1.

ofertę należy zlożyć w siedzibie Zamawiającego Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Szkółw Goździe ul. Radomska 7,pokój nr 102, wterminie dodnia 07.07.2011 roku,
Bodz.10

so

|awne otwarcie złożonychofert nasĘpi w siedzibie Zamawiającego

:

Zespół

Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, pok. 10,5

dnia07.O7.2011 roku, godz. 11

oo

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert' Zainteresowani udziałem w otwarciu
ofert Wykonawry proszeni są o stawienie się w-mieiscu i w terminie określonym w pkt'2

.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamavńający pod"a kwotę, jaką zamierz a przeznaczyć
na sfi nansowanie zamówienia'

otwierając oferry Zamawiający poda
złoży|ioferty,

a

nazw (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy

także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków

gwarancji i warunki płatnościzawartych w ofertach.
Informacje, o których mowa W ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.

UWAGA

- za

termin złożeniaoferty przyjmuje się datę

i

godzinę wptywu oferry

do Zamawiającego.

Rszdp;ffi13.

L.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, lrtóra stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe

za rea|izację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z

z.

dokładnościądo grosza (do dwóch miejsc po przecinku),

Cenę oferry należy podać w formie wynagrodzenia ryczahowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a
bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferĘ

uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów

z tym związanych. Podsawą do
projektowa

i

opracowania ceny ryczahowej jest dokumentacja
speryfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary

robót służątylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia

wyliczenia ceny. Zgodnie

z

i nie są podstawą do

istotą w1magrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do
wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji
projektowej lub pomiarów z natury' Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności,

które mogą wpĘnąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca
sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia'

|eżeli złożonaoferta powodować będzie powstanie obowiązku

podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątn wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiająry w celu oceny takiej oferty doliczy

dooferowanejcenypodatekodtowarówiusługttory@iez
obowiązująrymi przepisami.

4' Przed

zaułarciem umow.v. wybran!' Wykonawca zobowiązany iest wykonać i

rłIkonawca zobowi4zany iest złołćw/w harmonogram korzystaiąc ze wzoru
stanowi4cego załącznik do SIWZ. Suma wartościpbdanych w harmonogramie musi
bYć z9odna z cena ofertową. Ieżeli Wykonawca przewidział w cenie ofertowei zakr.es
robót rłrYnikai4cYch z własnei kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzysących

nie obi9tYch dolrumentacia przetargową obowiązany iest również uwzględnić ten
zakres w odpowiedniei pozycii harmonogramu.

Rozdział 75, opis Ętteriów, którymi Zamawiajqcy będzie się kierował przy
wybotze oferty, wraz z podarir^ ,n-or)rnia tych Weriów t rp*ri,
oceny ofert
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

\*

6g=

t_u-*
Co"

70O(maxticzbapunktówwocenianejpozycji)

Gdzie:
KC - ilośćpunktów przyznanychWykonawry
CN _

najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

CoB

- cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w}mosi - 100

pkt

":i:;:::;#:;':;:ł::;:":::::^:#:#:;;:,:;:*
l.

Zamawiający zawrze umowę

w sprawie zamówienia pubticznego w terminie i sposób

określony w art' 94 ustawy Pzp.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po up}ywie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty
przed upływem terminu związania oferĘ, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy
na warunkach określonych w złożonej ofercie.

J.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

1.

Zamawiający Wymaga wniesienia przez Wykon awcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

2'

Wykonawca, lłtórego oferta zostanie wybrana zobowiązany
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10

o/o

będzie wnieść

cen/ brutto podanei

w ofercie.

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieśćw formach wymienionych w

art 148

4.
5.
6.

ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wyraża zgody nawniesienie zabezpieczenia na|eżytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp.

oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Zabezpiecz,enie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieśćprzelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego

:

Bank PEKAo S'A. oddział w Radomiu Nr 86 12490 32s9

!tL]-

oo1o

!4s7 8662

zpodaniemĘrtułu:

'\.
7

'

zabezpieczenie naleĘtego wykonania umow, nr spravvy Zp./271 /6/ZEAS/2011'

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgod'ą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8.

Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 7Oo/o zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówien ia i uzna n ia przez Zamawiaj ącego za należy cie wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30o/o wysokościzabezpieeenia

Zamawiający pozostawi na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zawady.

10. Kwota, o której mowa W ust' 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po uptywie
okresu rękojmi zawady.

UWAGA: Czas trwania okresu rękoimi za wady iest tożsamy z okresem udzielonei
przez Wykonawcę gwarancii iakości.

11' W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż

t

pieniądą wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokum ent Zabezpieeenia
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 307o wartości dotychczasowego Zabezpieczenia
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej

klauzuli zmniejszającej wartośćtego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpi,eczenia Należytego Wykonania
Umowy, Protokofu odbioru Końcowego].

ftgzfulał 18- łstaun po't rr*i"r
Istotne postanowienia umowy zawarte zostaiy w Załqczniku
Nr 10 do SIWZ.

Uwaga - przedmiotovlły załqcznik ( projekt umowy) zawiera klauzule
doĘtczqce możIiwości

i

warunków zmiany

umow w sprawie zamówienia publicznego, które zosuły również

opublikowanew ogłoszeniu

Rozdział 79.

Inne

o

zamówieniu.

informacje

Zamawiaiący nie przewiduie

:

1) składania ofert częściowychi wariantovĘlch,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5l wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

\-

r

Rozdział 20, Poaczenie

aukcji elektronicznej,

środkach ochrony prawnej pnysługujqtych Wykonawql
w tnłąl pastępow&nia o udzielenie zamówienia.
o

Wykonawry, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w
uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieśćszkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI
tej ustawy.

Rozdział 27, Załqcmiki do SIWZ

1
ZałqcznikNr2
Załqcznik Nr 3
Załqcznik Nr

Speqlftkacja Techniczna Wykonania i 0dbioru Robót Budowlanych
Dokumentacjaprojektowa,dokumentacjageotechniczną
Przedmiąr robót I]WAGA! Załqczony przedmiar robót jestjedynie

materiałem pomocniczym do dokonania Wceny przedmiotu
zamówienia

4
Załqcznik Nr 5
Załqcznik Nr 6
Załqcznik Nr

7
Załqcznik Nr 8
Załqcznik Nr

Wykaz wykonanych w ciqgu ostątnich pięciu lat robót budowlanych
Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

)świądczenie Wykonawcy

o

spełnianiu wąrunków udziału w postępowaniu

określonych w ąrt 22 ust 1 ustawy Pzp
oświadczenie osoby ftzycznej prowadzqcej działalnośćgospodarczq

}świadczenieo braku podstaw do wykluczenia

z

postępowania o niepodleganiu

l,'łykluczeniu na podstawie ąrL 24 usL 1 ustavły Pzp

9
I Załqcznik Nr 10
Załqcznik Nr 17
Załqcznik Nr 12
Załqcznik Nr

I

Formularz oferty
Projekt umowy

Linie boisk orąz boiska do koszykówki
Projekt harmonogrąmu rzeczowo

_

finansowego, który wybrany Wykonawca

zobowiqzany jest v'4tkonać i przedłożyćZamawiajqcemu przed zawarciem

umow

