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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
zp.341t? tSzrns/10
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOG RANICZONEGO

niz kwoĘ określonę w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dttaZ9 sĘcnia2}a4r. _ Prawo zamówień publiczrych

o wartości mniejszej

na:

,,

Budowa lodowiska w Goździe w ramach Pilotźowego Progtamu Budowy
Lodowisk Sezonowych otaz Lodowiska StĄch ,rBi*ły otlik'',,

Podstawa prawna:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicalego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustalYy zdriaZ9ficnia2}a4r. Prawo zarnóvmęnpubliczrych(t. j.Dz.U.z20Ia r.Nr 113'
poz.759 ze zl.n.), zvłarrcj w dalszej częściSpecyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
w skrócie ,, ustawąp.z.p." |ub ,,Prp'' oraz aktów Wykonawczych do tej ustawy'
Do czynności podejmowanych przezZarnawtĄącego i wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zarnówienia stozuje się przepisy ustawy z dria 23 kwieuria 1964 r. Kodeks
Cywtlny ( Dz. U. nr 16, poz.93, zpóźn. zrnianami), jeŻeli przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie starrowią inaczej .

pĄ.C.

r

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Gózd

Nazwa

:

NIP:
Adres:

Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:

reprezentowąną przez :
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
796-25-91-373
ul. Radomska7,Ż6-634Gózd
www.bip.gozd.pl
(48) 320 23 57
(48) 320 23 57

Czaswzędowania: w poniedziałek

wgodzinach7.3O - 16.00

od wtorku do czwańku, w godzinach7.30 -

w piątek
II.

15.30

w godzinach7.3O - 16.00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓwrnNrł

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
rueograriczonego' na podstawie ustawy z dntaZ9 stycznia2}}4 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z20I0 r. Nr 1l3,poz.759,zę zmianami),zwanej dalej ,, ustawąp.z.p.''
lub ,,Pzp" o wartości łącznej nieprzekraczEącej wyrazonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy p.z.p- .

m. oPIS PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz składarrego lodowiska
na boisku wielofunkcyjnym
syntetycznego - sezonowego p. n . ,,BIAŁY ORLIK
',
o wymiarach l9,1 mx32,1m i nawierzchni politrretanowej powstałym w ramach
programu ,, Moje Boisko or|k20l2" przy ul. Starowiejskiej 130 w Goździe.
2.W zakres przedmiotu zamÓwienia wchodzi :
_ dostawa geowółkniny lub folii budowlanej ;
- dostawa tafli lodowiska ;
_ dostawa band ograniczających ;
- dostawa bramek do unihokeja w ilości2 sztuk;
_ płyn zwiększający ślizgalnośó- w ilości45litrów;
_ chodniki gumowe w ciągach komunikaryjnych' o powierzchni gwarantującej
bezpieczne korzystanie z lodowiska;
_ montaż lodowiska;
_ przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi;
- serwis pogwarancyjny.

TAFLA LODOWISKA
lodowisko syntetyczne musi byó wykonane ze śliskich paneli syntetycznych
nie wymagających mrożenia, przęznaczone do jardy na normalnych łyŻwach jak na
tradycyjnym lodzie,
- powierzchnia lodowiska musi byó jednolicie Śliska,
- wymagany jest produkt fabrycznie nowy,
- powierzchnia użytkowa paneli znajdowaó się musi po obu stronach, umożliwiając
odwrócenie paneli po zuŻyctujednej strony,
- panele musząbyÓ odporne na wodę, dęszcz i nie wymagać odpływu wody wokół
lodowiska,
- panele lodowiska winny być przeznaczone do zastosowań zevłnętrznych ( bez zadaszenia)
oraz wewnętrznych, winny byó odporne na promieniowanie UV,
- grubośÓ pojedynczego dwustronnego panelu 18 _ 20 mm ,
- zamontowane lodowisko powinno tworzyó płaską stabilną powierzchnię,
2,
- lodowisko powinno zajmówaÓpowierzchnię 600 m

- wymagane

BAI{DY OGRANICZAJACE
- lodowisko musi byó wyposażone w bandy ( stelaz, bramki, słupki z

profili zamkniętych

cynkowanych, płyta śnieżnobiałanieprzezroczystagr. minimum 8mm,) wykonane pod
wymiar lodowiska, przytwierdzone do podbudowy, posiadające odpowiedniąsztywnośó

iwytrzymałośó tworząc solidne i stabilne zabezpieczenie dla łyżwiarzy,
- bandy powinny byó wyposa:Żone w dolny pas ochronny ( tj. listwa okopowa niebieska)
orazporęcz ( tj. listwa poręczowa ŻóŁta),
- w bandach majdować się musi 2 m wejście/wyjścieznajdĄące się na jednym zlłótszych
boków,
- wysokoŚÓ band : 1 _ 1,5 m'

MONTAZ
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona montażu przedmiotu zamówienia
na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej GoŹdzie ul. Starowiejska 130 ,26 _ 634 Gózd.

4.Mieisce realizacii zamówienia: Gozd, ul. Starowiejska 130, 26 _ 634 Gózd
S.Nazwv i kodv doĘczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
ZamówteńPublicznych ( CPV)
:

> 45 2'.1 2211 - 8
6. W celu prawidłowego sporządzeniaoferty, Wykonawca powinienzapoznac się
z o czekiw ani ami i wymo gam i Zarnawiające go or az uzy skaó wszystkie ni ezbędne

informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności' jakie mogą
wystąliÓ w trakcie rea|izacji zanóvłtenia.
7 .Zamaułiający dopusz cza moŻ|iw ośćdokonania wizj i lokalnej przed terminem
składania ofert. Wykonawca w trakcie wizji lokatnej winien zapoznać, się z miejscem
realizacji zamówienia celem uwzględnienia w cenie oferty wszelkich innych prac
nie objęĘch niniejszą sIwZ a koniecznych do rvykonania ze względu na sztukę
budowlaną oraz do poniesienia dla prawidlowego zrea|izowania przedmiotu
zamówienia. Wizja lokalna zostarrie dokonana na koszt własny wykonawcy.
8.Prace musząbyó wykonywane, tak aby teren prac był zawsze zabezpieczony przed
wejściem osób trzecich.
9.Powierzone roboty musząbyó wykonywane rzetęlnie i terminowo, zgodnie z ofęrta

złoŻonądoprzetatglltzasadarnisztukibudowlanej.
lO.Montaż lodowiska musi być wykonany zgodnie zzasadani współczesnej wiedzy
technicznej obowiązującymi przepisami, normani oraz na ustalonych niniejszą
specyfikacjąwaruŃach.
10.Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż.i bhp, a wykonawca ponosi
odpowiedzialnośó wobec Zamawtającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie
r ealtzacji zamówi enia.
11.Wykonawcaudzieli Zamawiającemu gwarancji oruz rękojmi na wykonane roboty objęte
przedmiotem zamówienia na okres trzech ( 3 ) lat licząc od daty odbioru końcowego.

Iv. TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówieni&_ ,, Budowa lodowiska w Goździe w tamach Pilotażowego
Programu Budowy Lodowisk Sezonowychotaz Lodowiska StĄch ,rBiały orlilc'od dnia
podpisania umowy do 20.12.2010 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU oRAZ OPIS sPosoBU
DoKoI\rYwANIA oCEll-Y SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
l.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.L ustawy Pzp:
l.l.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub crynności
jeżeli przepisy prawa nakladają obowiązek ich posiadania.
l.2.Posiadają wiedzę i doświadczenia do wykonania zamówienia.
l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
l.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zvwagi na charakter przedmiotu zamówieniaZarnawiający nie opisuje sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Prp.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyrktórry spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ań.24 ust.l ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,każdy
_ 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie'
Warunek określonyw pkt.2 powinien spełniaó każdy z wykonawców samodzielnie.
z warunków określonych w pkt. 1.1.

Wykonawca powołujący się przy wykarywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą braĘ udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korrystania z nich prry wykonywaniu zamówienia.

vI. WYKAZ oŚwIADcZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYC wYKoNAwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓw uozrAŁU w PoSTĘPoWANIU:

A. W

celu potwierdzęnia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty naleŻy

załączyÓ:

l'.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonym
w art.22. ust.l ustawy Pzp wg wzoru na zał. r'r 2 do SIWZ (oryginał);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zalnówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kazdego z warunków, o których mowa
w ut.22 ust.1 składa co najmniej jeden ztychwykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.

B. W celu wykazania braku podstaw

do wykluczeniazpostępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy na\eĘ
złoŻyć, następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonychza
zgodnośó zoryginałemprzezwykonawcę lub osobę upowaŻnionązzachowaniem sposobu

reprezentacji:

l'.oświadczenie o braku podstaw do wykluczetiazpostępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.t ustawy Pzp, wg wzoru na zaŁ. nr 3 do SIWZ
(oryginał);
2.Aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagająwpisu do rejestru,
w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ut.24 ust.l pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób firycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustawy;

3.Aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
wykonawcanie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczęnie, Że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenienaraĘzaległych płatnościlub wstrzymanię
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawionę nie wczeŚniej niz 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżęli wykonawca ma siędzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscę zarnieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalegazutszczeniem podatków, opłat, albo Że uzyskał przewidziarte prawem
zwolnięnie, odroczenie lub rozłoŻęnie naraty za|egłych płatnoŚci lub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu.
Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być
wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące ptzed upłyłvem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzĄące, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa kaŻdy z wykonawców oddzielnie'

vII. INFORMACJE o DOKUMENTACH PoTWIERD ZAJ ACY CH SPEŁNIANIE
PRZEZ oFERowANE DosTAwY' USŁUGI LUB RoBoTY BUDoWLANE
WYMAGAŃ oKREŚLoNYCH PRZjEZ ZAMAWIAJACEGo :

1. opis oferowanego lodowiska syntetycznego' fotografię;
2. Instrukcję obsługi lodowiska oraz opis materiałów stosowanychprzezwykonawcę dostaw,

w celu potwierdzeniazapevłnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

VIII. INFoRMACJE o SPosoBIE PoRoZUMIEWANIA sIĘ ZAMAWIAJACEGo
Z WYKoNAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU oŚwrłnczEŃ LUB
DoKUMENTÓW, A TAKZE WSKAZANIE osÓB UPRAWNIoNYCH Do
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oŚwiadczenia, wnioski, zawiadomięniaoraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazująfaksem, a następnie potwierdzają
pisemnie.
3.Ieżelizamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz
informacje faksem, kuŻdaze stron naŻądanie drugiej niezwłocznie potwierdzafaktich
otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę,
zanawiĄący domniema' iż pismo wysłane przęZzamawtĄącego na numer faksu podany
przezwykonawcę zostało mu doręczone w sposób umozliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treściąpisma.
5. Korespondencję zvłiązanąz niniejszym postępowaniem, nalezy kierować na adres :
Zespół Ekonomiczno Administraryj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48320-23-57
1.

6. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Parr Józef Drab
- Tel. 48 320-23-57, godz.7 .30 - 15.00

Ix. oPIs SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

Wykonawcamoże zvłrócić się do zamawiającego z pisemnąprośbą_wnioskiem
o wyjaśnienie treściSIWZ. Zalnawiający odpowie niezwłocznie , nie późniejjednak niż
Ż dniprzedupływem terminu składania ofert, na piŚmie nazadane pytarrie, przesyłając
treśó pytania i odpowiedziwszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką
informację na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl - pod warunkiem, Że wniosek
o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynąłdo zamawiającego nie póŹniej niz do końca dnia,
w którym upływa połowa Wznaazonego terminu składania ofert .
2. Jeśliwniosek o wyjaśnienie treŚci SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych już wyjaŚnien, Zartawiający może
udzielić wyj aśnieńlub pozostawió wniosek bez rczpoznania.
3. Zarnawiający nie przewiduje zwołaniazebraniawszystkich wykonawców w celu
wyj aśnieniatreściSIWZ.
4. JęŻeliw wyniku zmiany treŚci SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówięniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzęnie złnian w ofertach, zanavłiający
przedłuŻy termin składania ofęrt i poinformuje o tym wykonawców, którym ptzekazano
SIWZ oraz umieścitakąinformację na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl .
1.

x. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

xI. TERMIN ZWIĄZANIA oFERTĄ:
L. Ustala się, ze składający ofertę pozostaje nią zwiryany przez 30 dni . Bieg terminu
rvłiązariaofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzięlnie lub na wniosek zamawiĄącego może ptzedłuŻyĆ termin
związanta ofertą ztymże zamawiający moŻe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertązwróciÓ się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższyniż 60 dni.
3. odmowawyraŻeniazgody, o której mowa w pkt.2 , nie powoduje utraty wadium.
4. ZgodaWykonawcy naprzedtu1*zenie okresu związarlia ofertąjest dopuszczalna tylko
z jednoczesnymptzedłużeniem okręsu waznościwadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedŁuŻony okres związaria ofertą.

JeżęIiprzedłużenieterminurwiązaniaofertądokonywanejestpowyborze
najkorzystniejszej ofeny , obowiąZek wniesienia nowego wadium lub jego przedŁuŻenia
dotyczy jedynie Wykonawcy' którego oferta zostałwybrana jako najkorzystniejsza.

Xil. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. oferta musi byó sporządzonazzachowatiem formy pisemnej pod rygorem nięważności.
2. o ferta w t az z załącznikami musi być czytelna.

3. oferta

wrzzzałącznikarti musi być podpisarLaprzez osobę upowaznioną do

reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi byó dołączone do
oferty, jeżeIinie wynika ono Z innych dokumentów załączonychprzez wykonawcę.
4. JeŻeliosoba/osoby podpisująca ofeńę działana podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treścijednoznacznię wskazywaÓ uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŻone
w oryginale lub kopii poświadczonej zazgodność z oryginałem.
5. oferta wrazzzałącznlkami musi być sporządzonaw języku polskim.KuŻdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym językuniż język polski winien byÓ r}ożony
wrazztłumaczeniem na język polski, poświadczonymprzez Wykonawcę. W razie
wątpliwo ści uznaje się, iż wersj a polskoj ęzyczna j est wersj ą wią,zącą .
6. Dokumenty składające się na ofertę mogąbyć złoŻone w oryginale lub kserokopii
potwierdzo nej za zgodnośó z ory ginałem przez Wykonawcę.

7. Zalęca się, by kuzdazawierająca jakąkolwiek treśó strona oferty była podpisana lub

parafowana przęZwykonawcę.Każdapoprawkawtreści oferty, aw szczególnoŚci kaŻde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc
powinny być parafowarLę przez Wykonawcę.
8.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobąpołączone i kolejno ponumerowane.
W treścioferty winna być umieszczona informacja o ilościstron.
9. W przypadku, gdy informacje zavłarte w ofercie stanowiątajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o z:walczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawcazastrzega, Że nie mogąbyó udostępniane innym uczestnikom postępowania,
musząbyó oznaczone klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumięniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencj i (Dz. U . z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ) ,, i dołączone do oferty, za|eca się, aby
były trwale' oddzielone spięte. Zgodnie ztymprzepisem przeztajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, otganizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności:
l0.Wykonawca ponosi wszelkię kosŹy związane zprzygotowaniem izłoŻęnięmoferty.
Ll.ZłoŻenię więcej niż jednej oferty h:b zlożente oferty zavńerającej propozycje alternatywne
spowoduj e odrzucenie wszystkich ofert złożonychprzez wykonawcę.
l'2.Wykonawca wskaze w ofercie tęczęśÓ zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
13. Na ofeńę składają się:
a) formularzoferty (zał"nr 1 do SIWZ).
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziaŁu w postępowaniu, o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, wg załączonego wzoru (zał.nr 2 do SIWZ ).
c) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp
(zał. nr 3 do SIWZ).
d) aktualny odpis z właściwegorejestru, jeŻe|i odrębne przepisy wymagająwpisu do
rejestru, w celu v,rykazanabraku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niz 6 mięsięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziałlw postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustałvy.
e) aktualne zaświadczenie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,Że
wykonawcarue zalega z opŁacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naraty zalegŁych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu _ wystawione nie
wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) dokument z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty
lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
h) opis oferowanego lodowiska syntetycznego, fotografię;
i) instrukcję obsługi lodowiska oraz opis materiałów stosowanychprzez wykonawcę
dostaw, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakościrealizowanego
zamówienia.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
oferty musząbyÓ złoŻonę w siedzibie Zanawiającego w GoŹdzie przy u|. Radomska 7
- pokój nr I02, w terminię do dnia 06.12.2010 roku do godz.O9 : 50 .
2. ofertę na\eŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzetia tego opakowania. opakowanie winno byó oznaczone nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy,zaadtesowane na adres Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska7,26 _ 634 Gózd oraz opisane:
1.

nuzwa ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Zespół Ekonomiczno Administracyj ny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
,,

Budowa lodowiska w Goździe w ramach Pilotażowego Programu Budowy Lodowisk
Sezonowych otaz Lodowiska StĄch Biały orlik''
Nie otwierać przed dniem 06.12.2010 '' r., Eodz. 10: 00

3.oferta otrzymanaprzezZamawiĄącego po terminię składarria ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4. WykonawcamoŻe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŻone.j
oferty pod warunkiem, ze Zamawiający ottzymapisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmiartprzedterminem składania ofęrt. Powiadomienię o wprowadzęniuzmianmusi być
zŁoŻone według takich samych zasad,jak składna oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem,, ZMIANA''. KopeĘ oznaczane,,ZMlANA'' zostanąotwarteprzy
otwieraniu oferty Wykonawcy' który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną doł ączone do oferty.
5. Wykonawcamaprawo przed upływem terminu składania ofert wycofaó 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 będąotwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy orazzgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Radomskiej
w pokoju nr 105, w dniu 06.12.2010 r. o godzinie 10: 00 .

7,w Goździe,

Z.Bezpośtednioprzed otwarciem ofertZarnawiający poda kwotę, jakązamietzaprzeznaczyć
na sfinansowanie zanowienia.
3. Podczas otwarcia ofertZamawiający poda nazwy ( firmy) , adresy wykonawców,
informacje dotyczące ceny terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
'
płatnościzawarty ch w ofertach.
4. otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogąuczestniczyć, w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnościwykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiającv prześle
wykonawcy informacj ęz otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy .

XV. OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY:
Wykonawca poda jednącenę brutto w formie ryczahu ( definicja ryczałtu zgodnie
z treściąart. 632 Kodeksu cywilnego), zareaIizację przedmiotu zamówienia, wypełniając
odpowiednią część,w Formularzu ofeĘ, obliczając wartośćzamówienia w oparciu
o informacje i zakres robót zawarty w SIWZ.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cęnie brutto ( ryczałtowej) ująó zapłatę
zaptzedmiot zamówietiaotaz wszelkie kosŻy niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówięnia orauwzględnić inne opłaty i podatki' atakŻe
ewentualne upusty i rabaty zastosowane ptzęz wykonawcę.
3. Cena pozostaje niezmienna ptzez okres obowiązywaniarrmowy' nie podlega
waloryzacjiprzezokresrealizacjizamówienia.
4. Cena oferty musi byó podana w polskich zlotych, cyfrowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku
1.

5. Całkowita cena brutto ( ryczahowa) jest ceną ostateczną oferty i musi gwarantować

pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia

.

xvl. oPIS KRYTERIÓw, xrÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ

KIEROWAŁPRZY WYBORZE oFERTY' WRAZ Z PODANIEM ZANCZAENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zanawiający będzie się kierował kryterium
ceny brutto zarcalizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie
z obowiąującymi przepisami prawa i podanej w ,' Formularzu ofertowym (zał. nr I )
''
2. ZanĄkorzystniejszązostanie uznana oferta znajniższąceną ( brutto) , obejmującą
r

ealizację całościzamówienia

.

xvII. UDZIELENIE ZAMÓwIENIł
l.Zamawiający 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 odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej ofeĘ, zanawiający zawiadomi
nięzvłłocztie wykonawców,którzy z'łożylioferty w przedmiotowym postępowaniu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawtający zawiadomi wykonawców,
którzy z}oŻyti oferty w przedmiotowym postępowanhl'oraz zamieści informacje,
określone w afi.92 ust.1 pkt.1 Pzp (zavmadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)
na własnej stronie internetowej www.bip.gozd.pl i w swojej siedzibie na ,,Tablicy
ogłoszeń''

5. Do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wysłana dodatkowa informacja
o miejscu i terminie zawarciaumowy .

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazaniazavmadomięnia o wyborze oferty faksem .
S.Zatnawający moŻe zavłrzęć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego terminu, jeże|i w postępowaniu zostanie złożonatylko jedna oferta .

xvIII. INFoRMACJE o FoRMALNoŚCIACH, JAKIE PoWINNY ZosTAĆ
DOPEŁNIoNE Po WYBoRZE oF'ERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGo:
W przypadku udzieleniazamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23
ust.1 ustawy Prp) _ zanawiający przedpodpisaniem umowy zuŻądazłożeniaumowy
regulującej współpracę tych wykonawców .

xlx. WYMAGANIA

D

o TYC ZA

WYKONANIA UMOWY:
1.

CE Z AB'EZPIECZENIA NALE Żv r ne

o

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowią7any jest przed podpisaniem
umowy wnieśćzabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 Yo ceny
całkowitej podanej w ofęrcie w :
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo _
kredytowej z tym że zobowiryanie kasy j e st zawsze zobowiązaniem pieniężnym ;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzięlanychprzez 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.ZazgodąZamawiającegozabezpieczeniemoŻębyównoszonerównież:
a) w wekslachz poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
- kredytowej ;
przez
b)
ustanowienie zastawu na papierach wartościolvych emitowanychprzez Skarb
Państwa lub j ednostĘ samorządu terytorialnego ;
c) przez ustanowienie zastawu Ęestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanię zwrócone w terminie:
- 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót_70yo
- 15 dni po upływie okresu gwarancji _30%.

xx.ISTOTNE DLA sTRoN POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZAWIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, wZoR UMo\łY:
1. Istotne postanowienia

umowy określonęzostaĘ w załączonymwzorze umowy

(zał.nr 4 do SIWZ).
2. Zarnawiający nie przewiduje istotnych zmian tręściumowy

.

xxl. PoUCZENIE o ŚnouxłcH ocHRoNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
wYKoNAwCY w ToKU PosTĘPowANIA
o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

:

Wykonawcom' a talcże innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moze doznaĆ uszczerbku w wyniku naruszenia przezzamawiającego przepisów
ustawy Prawo zanówiefi publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 ustawy z dnia29 stycznia
2004r. Prawo zamówień'publicznych(t.j. Dz.IJ'z20I0 r.nr1l3,poz.759zezm.)
przysługuj e odwołanie vłyłączniewobęc czynności:
1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty odwołuj ącego.

xxII. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art
ISIa ustawy z dnia 29 sacznia 2004 r. _ Prawo zamówień publicznych)

xx[I. opis

częścizamówienia' jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofeń

częściowych :

Zanawiający nie podzielił zamówienia na częściw zvńrykuz czymnie dopuszcza składania
ofert częściowych .

xxlv.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w ań. 67 ust. 1 pkt 6 i 7lub art.134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli Zamawiający
przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiającv nie przewiduj e możliwościudzielenia zamówień uzupełniających

xxv. opis

sposobu pnedstawienia ofeń wariantołvych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowen jeżeli Zamawiający dopuszczaich składanie :
Zarnawiaj ący ni e dopu szcza składani a o fęrt wariantowych

xxvl.

.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamaw iający dopuszcza p orozumiewanie się dro gą elektroniczną :
ZamawiĄącv nie dopuszlza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Informacje doĘczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą:
Roziiczenie między Zamavńającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłączrrie w złotych
polskich.

xxYIL

)O(VIII.Informacja na temat aukcji elektronicznej

:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art.
ust.1 ustawy p-z.p.

9i b

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

)oilx.Informacja

o

xxx.

Żądaniewskazania ptzez'Wykonawców w ofercie części zamówienia' których
wykonanie powieny podwykonawcom:
ZarnavłĄący żądawskazania przezWykonawcę, w ofercie częścizamowienia, które
Wykonawca powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie będzie onlaczał'
iż Wykonawca nie zattięrzapowierzyó żadnej częścizamówienia podwykonawcom.

xx)o. określenieczęścizamówienia, która

nie może być powierLona podwykonawcom;

Zarrnvńający nie określił,która częśczanówienia nie moze być powierzona
Podwykonawcom.

XXXII. Dodatkowe postanowienia

:

Zarnawtijący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Załącznikami do SIWZ są:
L. Załączntkrt 1 - Formularz ofeĘ,
2.Załącanknr2 - oświadczenie,zgodnie zart.22 ust-1 i 2 ustawy,
3. Załączll:k rlt 3 - oświadczenie,zgodnie z ut-Ż4 ustawy,
4. Załączrrknr 4 - Projekt umo\ily'
Gózd, d"i^
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