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Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

oGŁosZENIE DoTYCZY
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Zawarciaumowy ramowej

Zamówienia
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Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

(DsZ)
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1)

NAZWA

r

Nazwa:

ADRES

ZESPOŁEKoNoMICzNoADMINISTRACYJI\_YSZKOŁ

Adres pocztowy:
MiejscowoŚć:

Tel.:

Kod pocŹowy:

Gózd. ul. Radomska

Województwo:

26 - 634
Faks: 48 320 23 57

7

48 320 23 57

mazowieckie

Adres strony internetowej zamawiającego : www. bip. gozd.pl
Adres strony internetowej' pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

:

nie dotyczy

I.2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo

f_l Uczelnia publiczna

Administracj a rządow a centralna
łdministracja rządowa terenowa

!
!
!

!
X Administracja samorządowa
! lodmiot prawa publicznego
! organ kontroli państwowej lub ochrony prawa'
sąd lub

l

n

stytucj a ubezpi eczen i a społeczrrego i zdrowotnego

Samodzielny publiczrry zakładopieki zdrowotnej

lnny (proszę określić):

Ębunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II. 1)

il.

1.

oxnnŚLENIE PRZEDMroru złuÓwrnNn

1) Nazrva nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

:

Budowa lodowiska w Goździe w ramach Pilotażowego Programu Budowy Składanych
Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk StaĘch ,, BiaĘ orlik,,
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ll.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy
ll.l.3) określenieprzedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montź składanego lodowiska syntetycznego - sezonowego
p. n . ,,BIAŁY ORLIK ,, na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach l9'1 x 32,1 i nawierzchni
poliuretanowej powstĄm w ramach programu,, Moje Boisko orljk2012" przy ul. Starowiejskiej l30 w
Gożdzię. .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazwyszczego|nieniem pozycji tworzących zamówienie'
wymagania zamawiającego dotyczące parametrów tęchnicznych określaspecyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
Wartośó zamówienianie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.Il ust.8 ustawy Prawo zanówieńpublicznych ( poniżej 125 000 euro) .

ll.l.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
lI.1.5) wsPÓI-NY Sł,owNIK ZAMÓwlEŃ

(cPv)
Słownik główny

45.21.22.1 1-8

Główny przedmiot

ll.l.6) Czy dopuszcza

się złożenieoferty częściowej :

nie

II.l.7) Czy dopuszcza się zlożenie ofeńy wariantowej .' rue

il.2) czAs TRwANIA ZAMÓwIENIA LUB TERMIN w}'I(oNANIA2)

Zakończeniai 20.IŻ.201 0 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\YM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilt.l) wADruM
Informacja na temat wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

ilt.2)złLtczKl
Czy przewiduje

się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia : nie

2ls
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tll. 3) WARUNK| UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIS sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY
SPEŁNIANIA TYcH włRunxÓw')
IIl. 3.

l) Uprawnienia do wykonywania okreŚlonej dzialalności lub crynnoŚci, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania
IIl.3.2) Wiedza i doświadczenie

IIl. 3.3) Potencjał techniczny
IIt.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i {inansowa

III.4)

INFoRMACJA

o

oŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYC

wYKoNAwCY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIAIIIA WARUNKÓW UDzIAŁa w
PoSTĘPowA}[U oRAz NIEPoDLEGAIIIA wYKLUcZENru NA PoDSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

[I.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1

ustawy, oprócz oświadczenia o spehrianiu warunków udziału w postępowaniu należy ptzedłoŻryća) :

m.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art, 24 ust. 1 ustawy, na|eży

1.

przedłożyć.z

oświadczęnie o braku podstaw do wykluczenia

2. aktualny odpis z właściwegoĘestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru, w celu Wkazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust'

1

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofet, a w stosunku do osób firycznych oświadczenie w zakresie art,24 ust. 1 pkt
2 ustawy
Ą

J.

aktualnę zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatkÓw lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raĘ zale$ych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

lll.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
przedkłada:

m.4.3.1) dokument wystawiony w kraju' w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,,że:

a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielęnię zamówienia
albo składania ofert

b) nie

zalega z uiszczaniem podatków, opłat' składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uryskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg]ych płatnościlub wstrzymanie w
całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielęnie zamówienia albo
składania ofert

3ls
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Ill.5) lNFoRMAcJA o DoKUMENTACH PoTwlERDZAJĄcYcH, żn oRoRowANE DoSTAwY,
UsŁUGl LUB RoBoTY BUDowLANE oDPowIADł.l.ą ornnŚLoNYM wYMAGANloM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy' uslugi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom naleĘ przedtożyćs):
l'

opis oferowanego lodowiska syntetycznego, fotografię.

2. Instrukcję obshlgi lodowiska oraz opis materiałÓr,ł' stosorvanyclr przez

uykonawcę dostaw , w celtl

pcltwierdzenia zapewnienia odpow'iedniej jakości reali'zorvanego zamÓwienia.

III.6) INNE

DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lII.4) albo w pkt III.5)
1. Dokument z którego

wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawcy' o ile ofeńę składa pełnomocnik.

2. oświadczenie wykonawcy o Spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.1 ustawv Pzo ws wzoru na zał. nr 2 do SIWZ .

IIL7) Czy ogranicza się możliwośćubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 7o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) TRVB UDZIELENIA złnłÓwlonIł

lv.l.l) Tryb

udzielenia zamówienia

:

Przetarg nięograniczony

lV. 2) KRYTERTA ocENY oFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert

: Najniższa cena

lv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

:

nle

rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treścioferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy : nie
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IV.4) INFoRMACJE ADMtNISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia

:

www.bip.gozd.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno

Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd pok.102

lv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń

r.

Godzina:09;50
oata: 06.12.2010
Miejsce: ZespóN Ekonomiczno Administraryjny

pok

:

Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 _ 634 Gózd

102

IV.4.5) Termin

ałiązaniaofertą okres

w dniach:

30

6a

orroteczneryo terminu składania ofert)

Iv.4.1ó) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
:

nie doĘczy

lv.4.l7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprryznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EF'TA)' które miaĘ być
przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia : nie
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