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Informacje ogolne 

WstfP 

Postwowanie przetargowe b~dzie prowadzone zgodnie z procedurq przetargu 
nieograniczonego przewidzianego w polskim prawie zamowien publicznych - Ustawa z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759). 

o udzielenie zamowienia mogq ubiegac si~ wylqcznie Wykonawcy, ktorych oferta odpowiada 
zasadom okreslonym w prawie zamowien publicznych i spelnia wymagania okreslone w 
niniejszej specyjikacji. 

1. Podstawa prawna opracowania specyjikacji istotnych warunk6w zam6wienia: 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2010 roku 
Nr 113, poz. 759), 

- Rozporz'ldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie 
rodzaj6w dokument6w, jakich moze z'ldae zamawiaj'lcy od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mog'l bye skladane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ), 

- Rozporz'ldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie sredniego 
kursu zlotego w stosunku do euro stanowi'lcego podstaw~ przeliczania wartosci 
zam6wien publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 224 poz. 1796), 

- Rozporz'ldzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie kwot 
wartosci zam6wien oraz konkurs6w, od kt6rych jest uzalezniony obowiqzek 
przekazywania ogloszen Urz~dowi Oficjalnych Publikacji Wsp61not Europejskich (Dz. 
U. Nr 224, poz. 1795) 

2. Wykonawca winien zapoznac si~ z kompletem dokumentow, skladajqcym si~ na 

Specyjikacj~ Istotnych Warunk6w Zamowienia. 


Niniejszy dokument zawiera Specyjikacj€ Istotnych Warunk6w Zam6wienia, istotne warunki 
umowy, informacj€ na temat warunkOw formalnych dotyczqcych Wykonawcow, informacje 0 

procedurze skladania i otwierania ofert oraz kryteria wyboru ofert. 
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I.INFORMACJE OGOLNE 

ZAMA WIAJL\CY 

• 	 Gmina Wloclawek 

uf. Krofewiecka 7,87-800 Wloclawek 

tel (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 

e-mail .. urzad@gmina.wloclawek.pl 
• Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl 

II Tryb udzielania zam6wienia: 

1. 	 Do udzielenia zam6wienia stosuje sict przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) zwanej dalej 
"ustaw~ Pzp" oraz w sprawach nieuregulowanych ustaw~ przepisy ustawy- Kodeks 
Cywilny. 

2. 	 Post~powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci 
zam6wienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (it. Dz. U. z 
2010 r., Nr 113 poz. 759 ) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych 
warunk6w zam6wienia. 

III Opis przedmiotu zam6wienia (art. 36, ust.l pkt. 3): 

IlL 1. Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiaj~cego : Budowa szkolnych plac6w zabaw 
w ramach Rz~dowego Programu RADOSNA SZKOLA przy Zespole Szk61 z 
Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm61niku Szkola Podstawowa oraz 
Zespole Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa 

Kody dotycz~ce przedmiotu zam6wienia okreslone we Wsp6lnym Siowniku Zam6wieii 

Publicznych ( CPV) : 

- 451127232-9 Roboty w zakresie ksztaltowania plac6w zabaw 

III.2. Rodzaj zam6wienia : roboty budowlane 

11.3. Okreslenie przedmiotu zam6wienia oraz wielkosc lub zakres zam6wienia : Budowa 
szkolnych plac6w zabaw w ramach Rz~dowego Programu RADOSNA SZKOLA przy 
Zespole Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm6lniku Szkola 
Podstawowa oraz Zespole Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna 
Szkola Podstawowa 
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Przedmiotem zam6wienia jest utworzenie dw6ch szkolnych plac6w zabaw w ramach 
Rz~dowego Programu RADOSNA SZKOLA w miejscowosci Kruszyn i Smolnik na 
terenie Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola 
Podstawowa i Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w 
Sm61niku Szkola Podstawowa . 
W sklad Projektu wchodzi : 

1. Zesp61 Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm61niku Szkola 

Podstawowa . 

Zakres rob6t obejmuje: 
1. 	 wykonanie rob6t przygotowawczych usuni~cie humusu 
2. 	 wykonanie rob6t ziemnych, 
3. 	 ustawienie obrzezy -palisady drewniane, wylozenie placu zabaw geow16knin'l i 

wypelnienie piaskiem grub. 40cm na pow.9S,9m2 
4. 	 ustawienie urzttdzenia zabawowego wielofunkcyjnego np. typu Amigo firmy HAGS 

wraz z tablictt do pisania 
Urzttdzenie zabawowe w swym wyposazeniu zawiera 
-tornado 
-drabink~ z przeszkodami 
-Wttz pochyly 
-sciank~ wspinaczkowtt 
-siatk~ wspinaczkowtt z przestawianymi szczeblami 
-drabinka 
-zjezdzalnia 
-trzy podesty 

2. Zespolu Szk61 z Oddzialami Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola 
Podstawowa 

Zakres rob6t uj~tych w kosztorysie obejmuje: 

l.wykonanie rob6t przygotowawczych usuni~cie humusu 

2.wykonanie rob6t ziemnych, 

3.ustawienie obrzezy - Sx30 na lawie betonowej Sx30 z betonu BlO 0 F=O,04m2 

4.wyk.warstwy odcinajttcej z piasku grub. lOcmpow. 50,2m2 

5.wyk.podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa lamanego w-wa dolna frakcji 4/31,5, 


g6rnaO/Smm 

6.warstwa stabilizuj'lca z granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego grub. 50mm 

7.nawierzchnia poliuretanowa w kolorze pomaranczowym Grub. 10mm. 

8.ustawienie urzttdzenia zabawowego typu Piramida Calypso na placu zabaw + tablica 


regulaminowa 

9.wykonanie rob6t wykonczeniowych - obsiania traw'l placu zabaw 49m2 


Szczeg610wy zakres rob6t przedmiotu zam6wienia zawarty jest w nizej wymienionych 
zalttcznikach do SIWZ 
- Kosztorysie nakladczym 
- Przedmiarze rob6t 
-Projekcie budowlanym 

4 

.............~--.~------------------------



-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot 

IV Informacje uzupelniaj~ce 

1. Zamawiaj~cy nie dopuszcza skladania ofert cz\:sciowych. 

Wykonawca moze powierzyc wykonanie cz~sci lub calosci zamowienia podwykonawcom 
pod warunkiem, ze wskaze w ofercie cz~sci zamowienia, ktora zostanie powierzona 
podwykonawcom. 

2. Zamawiaj~cy nie przewiduje : . .
zawarCla umowy ramoweJ; 

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupow; 

rozliczen w walutach obcych mi~dzy zamawiaj~cym i wykonawclb 

zwrotu kosztow udzialu w post~powaniu. 


3. Zamawiaj~cy przewiduje : 

- mozliwosc udzielania zamowien uzupelniaj~cych, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo zamowien publicznych. 

4. Zamawiaj~cy nie dopuszcza: 
skladania ofert wariantowych, 

V Termin wykonania przedmiotu zamowienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ): 

Rozpocz~cie : 3 dni od dnia zawarcia umowy 
Zakonczenie: do 15 pazdziemika 2010 r . 

Zamawiaj~cy dopuszcza mozliwosc wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamowienia i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okolicznosci 
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci w sytuacji: 
- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien uzupelniaj~cych zwil:\Zanych z realizacj~ 
zamowienia podstawowego, maj~cych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji 
(powoduj~cych koniecznosc jego wydluzenia), 
- wystcwienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych powoduj~cych wstrzymanie 

wykonywania umowy, przy czym przesuni~cie terminu robot nastcwi 0 tyle dni, przez ile 
trwalo ich wstrzymanie, 

- wystcwienia sHy wyzszej. 

VI. Warunki udzialu w post\:powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia 
tych warunkow (art. 36 ust.l pkt 5) 

1. W post~powaniu mog~ brae udzial Wykonawcy , ktorzy spelniaj~ warunki udzialu w 
post~powaniu, 0 kt6rych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp : 
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1.1. posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci , 
jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania; 

1.2.posiadajq wiedz~ i doswiadczenia; 

- warunek ten zostanie spelniony ,jesli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 1 roboty 

budowlanej w zakresie stanowil:lcym przedmiot zam6wienia tj. polegajl:lcej na budowie lub 

przebudowie obiektu rekreacyjno-sportowego otwartego tj. placu zabaw lub innego placu ( 

terenu) rekreacyjno-sportowego w elementami placu zabaw 0 wartosci nie mniejszej niz 

40 000,00 zl wykonanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej niezb~dnych do spelnienia 

warunk6w wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed 

uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziaru w post~powaniu, 

ajezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 

wartosci, daty i miejsca wykonywania oraz zahtczeniem dokumentu, ze roboty zostaly 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoilczone. 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formwl:l 

spelnia- nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( 

wymaganych przez Zamawiajl:lcego i podanych w SIWZ) doll:lczonych do oferty. Nie 

doll:lczenie do oferty dokument6w okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie 

wykluczeniem wykonawcy z post~powania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

1.3. dysponujq odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamowienia 

- warunek ten zostanie spelniony , jezeli Wykonawca wykaze , iz na czas realizacji 

zam6wienia b~dzie dysponowal przynajmniej : betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 

dm3, , samoch6d dostawczy do 5 ton, ubijak spalinowy, 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formwl:l 

spelnia- nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach 

( wymaganych przez Zamawiajl:lcego i podanych w SIWZ) dohtczonych do oferty. Nie 

doll:lczenie do oferty dokument6w okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie 

wykluczeniem wykonawcy z post~powania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

- warunek ten zostanie spelniony jesli Wykonawca przedstawi wykaz os6b , kt6re b~dl:l 

uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia , a w szczeg61nosci odpowiedzialnych za 
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swiadczenie usIug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia 

niezb~dnych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, 

oraz informacj'l. 0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 

- Kierownik budowy - I osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ( kserokopia uprawnien z waznym 

zaswiadczeniem 0 przynaleznosci do Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa) oraz 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 

156 poz.1118 ze zmianami) . 

- 2 pracownik6w fizycznych 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul'l. 

spelnia- nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( 

wymaganych przez Zamawiaj'l.cego i podanych w SIWZ) dol'l.czonych do oferty. Nie 

dol'l.czenie do oferty dokument6w okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie 

wykluczeniem wykonawcy z post~powania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

1.4. znajduj~ si~ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj~cej wykonanie 
zamowienia 

- warunek ten zostanie spelniony , jezeli Wykonawca wykaze ,iz posiada srodki 
finansowe lub zdolnosc kredytow'l. w wysokosci nie mniejszej niz 80.000,00 zl 

Ocena spelnienia warunk6w udzialu w post~powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul'l. 

spelnia- nie spelnia , w oparciu 0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach ( 

wymaganych przez Zamawiaj'l.cego i podanych w SIWZ) dol'l.czonych do oferty. Nie 

dol'l.czenie do oferty dokument6w okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowac b~dzie 

wykluczeniem wykonawcy z post~powania z zastrzezeniem art. 26 ustawy Pzp. 

2. W post~powaniu mog~ wzi~c udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj~ warunek udzialu w 
post~powaniu dotycz~cy braku podstaw do wykluczenia z post~powania 0 udzielenie 
zamowienia pubJicznego w okolicznosciach, ktorych mowa wart. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegaj'l.cych si~ 0 udzielenie zam6wienia , kai:dy z 
warunk6w okreSlonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spelniac co najmniej jeden z tych 
Wykonawc6w albo wszyscy ci Wykonawcy wsp61nie . 
Warunek okreslony w pkt 2 powinien spelniac kazdy z Wykonawc6w samodzielnie. 
Wykonawca powoluj'lcy si~ przy wykazywaniu spelnienia warunk6w udzialu w 
post~powaniu na potencjal innych podmiot6w , kt6re b~d'l braly udzial w realizacji cz~sci 
zam6wienia, przedklada pisemne zobowi'lzanie innych podmiot6w do oddania mu do 
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dyspozycji niezb~dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamowienia. 

Wykonawcy powoluj'lcy si~ na potencjal innych podmiotow w zakresie doswiadczenia 

zobowi'lzany jest do wykazania spelnienia warunku poprzez wskazanie cz~sci zamowienia , 

jak'lPowierzy podwykonawcom. 


3. Zamawiaj'lcy odrzuca ofert~, ktora: 
1) jest niezgodna z ustaw'l 
2) jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z 
zastrzezeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 
3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
4) zawiera raz'lco nisk'l cen~ w stosunku do przedmiotu zamowienia 
5) zostala zlozona przez wykonawc~ wykluczonego z udzialu w post~powaniu 0 udzielenie 
zamowienia lub niezaproszonego do skladania ofert 
6) zawiera bl~dy w obliczeniu ceny 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia nie zgodzil si~ na 
poprawienia omylki, 0 ktorej mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
8) jest niewama na podstawie odr~bnych przepisow 

VII. Wykaz oswiadczeil lub dokumentow, jakie maj~ dostarczyc wykonawcy w celu 
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post~powaniu (art. 36 ust.1 pkt 6) 

A. W celu wykazania spelniania przez Wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa w art. 22 ust 

1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, ktorych opis sposobu oceny zostal wskazany w 

ogloszeniu 0 zamowieniu Zamawiaj'lcy z'lda nast~puj'lcych dokumentow ~ 

1. Oswiadczenie Wykonawcy 0 spelnieniu warunkow udzialu w post~powaniu okres1onych w 

art. 22 ust 1 ustawy Pzp, 

2. wykazu robot budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykonania spelnienia warunkow 

wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu 1at przed uplywem terminu 

skladania ofert a1bo wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jeze1i okres 

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty 

i miejsca wykonywania oraz zal'lczeniem dokumentu, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. 

lezeli przedmiotowy wykaz b~dzie zawieral mniej niz 1 wykonan'l podobn'l robot~ 

budowlan'l stanowi'lce przedmiot zamowienia a1bo gdy z dokumentow potwierdzaj'lcych ich 

wykonanie b~dzie wynikalo, ze ktorako1wiek z wykonanych robot ( wykonywanych w 

okresie ostatnich 5 1at poprzedzonych terminem skladania ofert, a jeze1i okres prowadzenia 

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie ) nie zostala wykonana nalezycie, Wykonawca 

zostanie wykluczony z post~powania, ajego oferta zostanie uznana za odrzucon'l. 

~-- ..--.~...----....~-...--- 
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Wymagane s~ minimum 2 referencje. 

UW AGA: Zamawiajl.l:cy uznaje tylko referencje wystawione przez Inwestorow, 

referencje wystawione przez Wykonawcow dla podwykonawcow nie b~dl.l: uznawane 

przez Zamawiajl.l:cego. 

3.Wykaz narz~dzi, wyposazenia zakladu i urz~dzen technicznych dost~pnych wykonawcy 

uslug lub robot budowlanych w celu realizacji zamowienia wraz z informacj~ 0 podstawie 

dysponowania tymi zasobami - po 1 sztuce: : betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 

dm3, samochod dostawczy do 5 ton, ubijak spalinowy, 

4. oswiadczerna na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy uslug lub 

robot budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat 

przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy w tym 

okresie. 

5. wykaz osob , ktore b~d~ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia , a w szczegolnosci 

odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontroltt jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezbttdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci, oraz informacj~ 0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 

- Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ( kserokopia uprawnien z waznym 

zaswiadczeniem 0 przynaleznosci do Okrttgowej Izby InZynierow Budownictwa) oraz 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.z 2006 r Nr 

156 poz.II18 ze zmianami) . 

- 2 pracownikow fizycznych 

6. oswiadczenia, ze osoby , ktore bttd~ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia, posiadaj~ 

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaj~ obowi~zek posiadania takich uprawnien lub 

dokumenty swiadcz~ce 0 posiadaniu wymaganych wyzej uprawnien tj. decyzjtt 0 nadaniu 

wymaganych uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do wlasciwej Izby Zawodowej 

7. informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczttdnosciowo- kredytowej , w ktorych 

Wykonawca posiada rachunek , potwierdzaj~cej wysokosc posiadanych srodkow 

finansowych lub zdolnosc kredytow~ Wykonawcy w wysokosci nie mniejszej nii: 80.000,00 

zl ,wystawionej nie wczesniej rnz 3 miesi~ce przed uplywem terminu skladania wnioskow 0 

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia alba skladania ofert, 
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W przypadku Wykonaweow ubiegaj~eyeh si~ wspolnie 0 udzielenie zamowienia 

publieznego , oswiadezenie 0 spelnieniu kazdego z warunkow , 0 ktoryeh mowa wart. 22 

ust 1 sklada co najmniej jeden z tyeh Wykonaweow albo wszysey ci Wykonawey 

wspolnie. 

B. lezeli Wykonawca , wykazuj'lc spelnienie warunkow , 0 ktorych mowa wart. 22 ust 1 

ustawy Prawo zamowien publicznych , polega na zasobach innych podmiotow na zasadach 

okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, a podmioty te b~d'l braly 

udzial w realizacji cz~sci zam6wienia, zamawiaj'lcy z'lda od Wykonawcy przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w rozdz. VII pkt D niniejszej 

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. 

C.lezeli Wykonawca, wykazuj'lc spelnienie warunk6w , 0 ktorych mowa wart. 22 ust 1 pkt 4 

ustawy Prawo zam6wien publicznych, polega na zdolnosciach finansowych innych 

podmiot6w na zasadach okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy , wymaga si~ przedlozenia 

informacji, 0 kt6rej mowa w rozdz. VII pkt A ppkt 7 niniejszego rozdzialu specyfikacji 

istotnych warunk6w zamowienia , dotycz'lcej tych podmiotow. 

D. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post~powania 0 udzielenie 

zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, 0 ktorych mowa wart. 24 ust 1 ustawy Prawo 

zam6wieil publicznych ,Zamawiaj'lcy z'lda nast~puj'lcych dokumentow : 

1) oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia - oswiadczenie z art. 24 ust 1 i 2 

2) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagaj'l wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust 1 pkt 2 

ustawy ,wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania 

wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia alba 

skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 

ustawy, 

3) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzaj'lcego, 

ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w , lub zaswiadczenia, ze uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawionego nie wczesniej 
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niz 3-m-ce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

postftpowaniu 0 udzielenie zam6wienia alba skladania ofert, 

4) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj'lcego ,ze Wykonawca nie zalega 

z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia , ze uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawionego nie wczesniej 

niz 3-m-ce przed uplywern terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zarn6wienia albo skladania ofert, 

E. Jezeli wykonawca rna siedzib~ lub rniejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarniast dokurnent6w, 0 kt6rych rnowa w rozdz. VII pkt D niniejszej specyfikacji 

sklada nast~puj'lce dokurnenty 

1) pkt 2-4 sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt6rym rna siedzib~ lub 

rniejsce zarnieszkania, potwierdzaj'lce odpowiednio, ze: 


a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne i 

zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na 

raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si~ 0 zam6wieniu . 


Dokumenty 0 kt6rych rnowa w ust I pkt I lit a i c powinny bye wystawione nie wczesniej niz 

6 miesil(cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert. 


Dokument 0 kt6rym mowa w ust 1 pkt 1 lit.b powinien bye wystawiony nie wczesniej niz 3 

miesi'lce przed uplywern terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

postl(powaniu 0 udzielenie zam6wienia alba skladania ofert. 


2) Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w kt6rym wykonawca rna siedzibl( lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje sil( powyzszych dokurnent6w, zast~puje si~ je dokumentem 

zawieraj'lcyrn oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwyrn organern s'ldowym, 

administracyjnym albo organem sarnorz'ldu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

rniejsca zarnieszkania osoby lub kraju, w kt6ryrn wykonawca rna siedzibft lub miejsce 

zamieszkania. 


3). W przypadku w'ltpliwosci co do tresci dokurnentu zlozonego przez wykonawcl( rnaj'lcego 

siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiaj'lcy 

moze zwr6cie sil( do wlasciwych organ6w odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w kt6ryrn wykonawca rna siedzib~ lub rniejsce zamieszkania, z wnioskiern 0 udzielenie 

niezb~dnych informacji dotycz'lcych przedlozonego dokumentu. 
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W przypadku oferty skladanej przez Wykonawc6w ubiegaj<\.cych si~ wsp61nie 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego , dokumenty potwierdzaj<\.ce , ze Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu sklada kazdy z Wykonawc6w oddzielnie. 

F. W celu potwierdzenia, ze roboty budowlane odpowiadaj<\. wymaganiom okreslonym przez 

Zamawiaj<\.cego, Zamawiaj<\.cy z<\.da od Wykonawc6w: 

1) zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzaj<\.cego, ze 
dostarczane materialy odpowiadaj<\. okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym - ( 
certyfikaty lub oswiadczenie , ze materialy , kt6re b~d<\. wbudowane , b~d<\. odpowiadac co do 
jakosci wymogom wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie okreslonych wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r .Prawa Budowlanego 
( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 j.t ze zmianami ) . Urz~dzenie i zamontowanie 

wymaga atestow bezpieczenstwa PN i UE 

G. Oferta skladana przez podmioty wys~puj<\.ce wsp61nie (Konsorcjum) : 
1). Zgodnie z art. 23 Prawa zam6wien publicznych wykonawcy mog<\. wsp6lnie ubiegac si~ 0 

udzielenie zam6wienia publicznego ( dot. konsorcj6w, sp6lek cywilnych ). W takim 
przypadku wykonawcy ustanawiaj<\. pelnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu 0 

udzielenie albo reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotycz<\.ce wykonawcy stosuje si~ odpowiednio 
do wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj<\.cych si~ 0 udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wsp6lnie 
ubiegaj<\.cy si~ 0 udzielenie zam6wienia ponosz<\. solidam<\. odpowiedzialnosc za niewykonanie 
lub nienalezyte wykonanie zam6wienia. Zamawiaj<\.cy wymaga zal<\.czenia dokumentu w 
formie oryginalu lub poswiadczonej przez notariusza kopii, z kt6rego b~dzie wynikalo 
pelnomocnictwo. 
2). Dokumenty skladane przez podmioty wyst~puj<\.ce wsp6lnie: VII pkt D ppkt 1,2,3,4 oraz 
pkt H ppkt 4 dotycz<\.ce kazdego podmiotu. Pozostale dokumenty i oswiadczenia s<\. wsp6lne i 
moze je zlozyc kt6rykolwiek z Wykonawc6w. 
3).W przypadku wybrania oferty wykonawc6w wyst~puj<\.cych wsp6lnie 0 udzielenie 
zam6wienia, Zamawiaj<\.cy wymaga okazania mu umowy konsorcjum. Zamawiaj<\.cy 
bezwzgl~dnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 
- Iednoznacznie okreslala wsp6lne przedsi~wzi~cie gospodarcze obejmuj<\.ce swoim zakresem 
przedmiot zam6wienia. 

- Zawierala zobowi<\.zanie do zlozenia oferty wsp6lnej i realizacji zam6wienia publicznego w 
przypadku wyborn oferty. 

- Okreslala spos6b reprezentacji wszystkich podmiot6w, w tym wskazanie podmiotu 
wiod<\.cego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezposredniego kontaktowania 
si~ i wsp61dzialania z zamawiaj<\.cym. 

- Stwierdzala, ze partnerzy konsorcjum b~d<\. odpowiedzialni solidamie za calosc podj~tych 
zobowi<\.zan w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, 

- Byla zawarta na czas trwania umowy, powi~kszony 0 okres obowi<\.zywania gwarancji i 
r~kojmi. 

- Okreslala spos6b wsp6ldzialania podmiot6w z okresleniem podzialu zadan w trakcie 
realizacji zam6wienia. 

----_ .. ---
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- Opatrzona podpisami . 

H. Wykonawcy zobowiqzani S'l r6wniez dol'lczye do przedkladanej oferty nast~puj'lce 

dokumenty oraz dostosowae ofert~ do ponizszych warunk6w: 

1) Oferta powinna bye sporz'ldzono wedlug wzoru formularza oferty. 

2) Wycena sporzadzona w oparciu 0 kosztorys ofertowy 

3) Zaakceptowany projekt umowy podpisany na ostatniej stronie z wyrazem "Akceptuj~" i 

parafowany na kazdej stronie projektu umowy. 

4) Wst~pny harmonogram rzeczowo- finansowy - podpisany 1 zaakceptowany przez 

Wykonawc~ 

Brak wst~pnego harmonogramu rob6t jest podstaw'l do odrzucenia oferty w post~powaniu 


przetargowym. 


5) Oswiadczenie wykonawcy z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zam6wien publicznych 


6) Wykonawcy kt6rzy wsp6lnie ubiegaj'l si~ 0 udzielenie zam6wienia publicznego winni 


ustanowie pelnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia 


alba reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy 


7) Dow6d wplaty wadium . 


8) Oswiadczenie 0 dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu si~ z dokumentacj'l projektow'l. 


W szystkie dokumenty winny bye dol'lczone do oferty w formie oryginalu lub kopii 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc~. Poswiadczenia za zgodnosc z 
oryginalem mozna dokonac w dwojaki spos6b tj.: 

1) 	 na kazdej stronie dokumentu lub 
2) 	 w przypadku dokument6w wielostronicowych, kaZdy dokument oddzielenie mozna 

poswiadczyc "za zgodnosc z oryginalem" na pierwszej stronie z podaniem ilosci 
stron tego dokumentu. 

Zamawiaj'lcy moze zqdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wyl'lcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
w'ltpliwosci co do jej prawdziwosci . 

VIII Sposob porozumiewania si~ Zamawiajftcego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oswiadczen i dokumentow , a takZe wskazanie osob uprawnionych (art. 36 ust.l pkt 7) 

8.1. Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia udost~pnia si~ na stronach intemetowych 
Gminy Wloclawek (www.gmina.wloclawek.pl) od dnia opublikowania ogloszenia 0 

zam6wieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych Urz~du Zam6wien Publicznych do uplywu 
terminu skladania ofert. 
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8.2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiaj'l:.cy przekazuje mu SIWZ w terminie 5 dni. 

8.3. Wykonawca moze zwrocie silt do Zamawiaj'l:.cego 0 wyjaSnienie tresci Specyfikacji Istotnych 
Warunkow Zamowienia. Zamawiaj'l:.cy jest obowi'\Zany udzielie wyjaSnien niezwlocznie, 
jednak nie poZniej niz: 
a) 	 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert- jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza 

niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 
-pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfIkacji istotnych warunk6w 
zamowienia wplyn'l:.l do Zamawiaj'l:.cego nie poZniej niz do konca dnia, w kt6rym uplywa 
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 

8.4 Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfIkacji istotnych warunk6w zam6wienia wplyn'll po 
uplywie terminu skladania wniosku, 0 ktorym mowa w pkt 8.3 lub dotyczy udzielonych 
wyjaSnien, Zamawiaj'l:.cy moze udzielie wyjasnien alba pozostawie wniosek bez rozpatrzenia. 
8.5 przedluZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku , 0 

kt6rym mowa w pkt 8.3 

8.6. Trese 	 zapytaii wraz z wyjaSnieniami zamawIaJ'l:.cy przekazuje wykonawcom, ktorym 
przekazal specyfIkacj~ istotnych warunkow zamowienia , bez ujawniania :irodla zapytania, a 
jezeli specyfikacja jest udostltPniona na stronie intemetowej, zamieszcza na tej stronie. 

8.7. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj'l:.cy moze przed uplywem terminu skladania ofert 
zmienie tresc SpecyfIkacji Istotnych Warunk6w Zamowienia. Dokonan'l:.zmian~ specyfIkacji 
zamawiaj'lCY przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawc'l:. kt6rym przekazano 
specyfIkacj~ istotnych warunk6w zamowienia a jezeli specyfIkacja jest udost~pniona na 
stronie intemetowej , zamieszcza j'l:. takZe na tej stronie . 

8.8 Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfIkacji istotnych warunkow zam6wienia nieprowadz'l:.cej 
do zmiany tresci ogloszenia 0 zam6wieniu jest niezb~dny dodatkowy czas na 
przeprowadzenie zmian w ofertach Zamawiaj'l:.cy przedluZa termin skladania ofert i 
informuje 0 tym wykonawcow, kt6rym przekazano specyfIkacjlt istotnych warunk6w 
zam6wienia, oraz na stronie intemetowej, jezeli specyfikacja istotnych warunkow 
zamowienia j est udost~pniana na tej stronie. . 

8.9 Zamawiaj'l:.cy informuje, ze nie zamierza zwolywae zebrania Wykonawcow. 

8.10 Zobowi'l:.zuje si~ , aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu wykonania rob6t oraz 
zdobyl wszelkie informacje, ktore mog'l:. bye konieczne do przygotowania oferty oraz 
podpisania umowy. 
8.11. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest dost~pna w siedzibie 
Zamawiaj'l:.cego - pok. Nr 8 w dniach roboczych w godzinach sluzbowych. 
8.12. Nie udziela silt zadnych ustnych i telefonicznych informacji , wyjaSnien czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiaj'l:.cego pytania w sprawach wymagaj'l:.cych zachowania pisemnosci 
postltpowania. 

Sposob porozumiewania si~ Zamawiajilcego z Wykonawcami: 

1. 	 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiaj'l:.cy i Wykonawcy 
przekazuj'l:. pisemnie. 

2. 	 Dokumenty lub informacje przekazywane za pomoc'l:. faksu uwaza si~ za zlozone w 
terminie, jezeli ich trese dotada do adresata przed uplywem wyznaczonego terminu 
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i zostala niezwlocznie (tj. w cic:t,gu 3 dni) potwierdzona na pismie przez przekazuj<\.cego 
rowniez przed uplywem wyznaczonego terminu .. 

3. 	 Zamawiaj<\.cy nie dopuszcza porozumiewania si~ drog<\. elektroniczn<\.. 
4. 	 Zamawiaj<\.cy zabrania powielania lub publikowania niniejszej SIWZ bez pisemnej zgody 

Zamawiaj<\.cego. 

IX Uprawnionymi do kontaktowania si~ z Wykonawcami wyznacza si~ nast~puj~ce 

osoby= 

Magdalena Korpolak- Komorowska - kierownik referatu RBIiR (pok.nr 8 budynek A tel. 
230-53-37 w godz. 7.30- 15.30 ) 

- Pani Jolanta Kwiatkowska - ksi~gowa Gminnego Zespolu O§wiaty{ budynek C tel. 
230-5346 w godz. 7.30 -15.30) 

X Wymagania dotycz~ce wadium (art. 36 ust.l pkt 8): 

1) Oferta winna bye zabezpieczona wadium dla zam6wienia podstawowego w wysokosci 

1000,00 , kt6re moze bye wniesione w jednej z ponizszych form: 

w pieni<\.dzu : na konto Zamawiaj<\.cego : 

BOS 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed uplywem terminu skladania ofert 

Zamawiaj<\.cy udokumentuje wycic:t,giem z konta potwierdzenie wplaty wadium przez 

Wykonawc~. 

- por~czeniach bankowych lub por~czeniach spoldzielczej kasy oszcz~dnosciowo- kredytowej, 

z tym ze porficzenie kasy jest zawsze por~czeniem pienifiznym, 

gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych 

-	 por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktorych mowa wart. 6b ust.5 pkt2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 roku 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci ( 

Dz. UNr 109 poz. 1158 z poi zm.). 

2) Spos6b przekazania: dol<\.czone w oryginale do oferty przed uplywem terminu skladania 
ofert. 

Wadium zlozone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieni~Znego przyjmuje si~ termin uznania na 

rachunku Zamawiaj<\.cego. 


Dokument w formie por~czenia winien zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne 


z<\.danie zamawiaj<\.cego wzywaj<\.ce do zaplaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, 


nast~puje jego bezwarunkowa wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen. 


3) Dow6d wplaty wadium nalezy zal<\.czye do oferty. 

4) Zamawiaj<\.cy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 
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5) Zamawiaj'lcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , 0 kt6rych mowa wart 

46 ust 4a i ust 5 

Wadium wnoszone w fonnie por~czenia bankowego , gwarancji bankowej , gwaranCJl 

ubezpieczeniowej lub por~czeniach udzielanych przez Polsk'l Agencj~ Rozwoju 

Przedsi~biorczosci , naleZy zlozye w fonnie oryginalu do oferty. 

Z tresci gwarancji (por~czenia) musi jednoznacznie wynikae, jaki jest spos6b reprezentacji 

gwaranta. Gwarancja musi bye podpisana przez upowaznionego ( upelnomocnionego) 

przedstawiciela gwaranta. Podpis winien bye sporZ'ldzony w spos6b umozliwiajl.'\Cy jego 

identyfikacj~, zlozony wraz z imienn'l piecZ'ltk'llub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z 

tresci gwarancj i winno wynikae bezwarunkowe zobowil:l:Zanie gwaranta do wyplaty 

Zamawiaj'lcemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust 5 ustawy 

Pzp na kazde pisemne z'ldanie zgloszone przez Zamawiaj'lcego w tenninie zwil:l:Zania ofertt 

XI Termin zwil:!zania ofertl:! (art. 36 ust.l pkt 9) 

1. 	 Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozon'l ofert'l przez okres 30 dni od ostatecznego 
tenninu skladania ofert. 

2. 	 Bieg tenninu zwi'lzania ofert'l rozpoczyna si~ wraz z uplywem tenninu skladania ofert. 
3. 	 W uzasadnionych przypadkach tennin ten moze zostae przedluzony w spos6b okreslony 

wart. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych 
4. 	 Wniesienie odwolania po uplywie tenninu skladania ofert zawiesza bieg tenninu 

zwiqzania ofert'l do czasu ogloszenia przez Krajow'l Izb~ Odwolawcz'l orzeczenia (art. 
182 ust. 6 ustawy). 

XII Opis sposobu przygotowania ofert art. 36 ust.l pkt 10): 
1. 	 Wymogi fonnalne: 

I) oferta musi obejmowae calose przedmiotu zam6wienia i bye sporz'ldzona zgodnie z 
wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, 

2) ofert~ wykonania nalezy sporz'ldzie na druku stanowi'lcym zal'lcznik do SIWZ, 
3) Wykonawcy ponosz'l wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, 
4) do oferty nalezy dol'lczye wszystkie oswiadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej 

SIWZ, 
5) kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jedn'l ofert~. Jezeli wykonawca zlozy wi~cej 

niz jedn'l ofert~ w6wczas jego oferty zostall'l. odrzucone, 
6) oferta rna bye sporz'ldzona w j~zyku polskim, pod rygorem niewaznosci z 

zachowaniem fonny pisemnej, 
7) 	 wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6s1 poprawki musz'l bye podpisane 

przez osob~/yl uprawnione do podpisania oferty. Upowaznienie do podpisania oferty 
musi bye zal'lczone do oferty, 0 ile nie wynika to z innych dokument6w dol'lczonych 
przez Wykonawc~, 

8) 	 w przypadku, gdy infonnacje zawarte w ofercie stanowi'l tajemnic~ przedsi~biorstwa 
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku 0 zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w spos6b nie budz'lcy w'ltpliwosci 
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zastrzec, ze nie mogl.l bye udost~pniane innym uczestnikom post~powania. W tym 
celu powinny bye doll.lczone w osobnej wewn~trznej kopercie (odr~bnie od 
pozostalych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: "Nie udost~pniac -
Tajemnica przedsi~biorstwa", 

Uwaga: zastrzezenie informacji, kt6re nie stanowill tajemnicy przedsi~biorstwa w 
rozumieniu ww. ustawy skutkowac b~dzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 
ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca w szczeg6lnosci nie moze zastrzec informacji 
dotyczllcych ceny, terminu wykonania zamowienia , okresu gwarancji i warunkow 
platnosci zawartych w ofercie ( art. 86 ust 4 ustawy Pzp 
9) wszystkie strony oferty winny bye kolejno ponumerowane, a w tresci oferty winna 

bye umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron sklada si~ oferta. 
Niespelnienie tego warunku nie b~dzie skutkowae odrzuceniem oferty, 

10) oferta powinna bye trwale spi~ta bl.ldz zszyta, 
11) oferta winna bye podpisana przez Wykonawc~ osob~/y upowai:nionl.l do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 
12) wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawc~ winny bye doll.lczone w 

formie okreslonej w punkcie VII SIWZ. 
13) Zamawiajl.lcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawc~ 

informacj i. 
14) Doll.lczane do oferty pelnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w 

obowi'lZujl.lcym rozporzl.ldzeniu w sprawie rodzaj6w dokumentow, jakich moze zl.ldae 
zamawiajl.lcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogl.l bye skladane 
nalezy skladae w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

15) Na ofert~ skladajll si~: 

a) Oswiadczenie Wykonawcy 0 spelnieniu warunkow udzialu w post~powaniu okreslonych w 

art. 22 ust 1 ustawy Pzp, 

b) wykaz robot budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykonania spelnienia warunkow 

wiedzy i doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu 

skladania ofert alba wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jezeli okres 

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty 

i miejsca wykonywania oraz za1l.lczeniem dokumentu, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone. 

Jezeli przedmiotowy wykaz nie b~dzie zawieral przynajmniej 1 roboty budowlanej podobnej 

do przedmiotu zam6wienia lub gdy z dokumentow potwierdzajl.lcych ich wykonanie b~dzie 

wynikalo, ze ktorakolwiek z wykonanych robot ( wykonywanych w okresie ostatnich Slat 

poprzedzonych terminem skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest 

krotszy w tym okresie ) nie zostala wykonana nalezycie, Wykonawca zostanie wykluczony 

z post~powania , a jego oferta zostanie uznana za odrzuconl.l. 

Wymagane sl.lminimum 2 referencje. 

c).Wykaz narz~dzi, wyposazenia zakladu i urzl.ldzen technicznych dost~pnych wykonawcy 

rob6t budowlanych w celu realizacji zamowienia wraz z informacjl.l 0 podstawie 

---------------~~-------
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dysponowania tymi zasobami - po 1 sztuce: betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3, 

samoch6d dostawczy do 5 ton, ubijak spalinowy 

d). oswiadczenia na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy uslug lub 

rob6t budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat 

przed uplywem terminu skladania ofert alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym 

okresie. 

e). wykaz os6b , kt6re b~d~ uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia , a w szczeg6lnosci 

odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezb~dnych do wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci, oraz informacj~ 0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 

- Kierownik budowy- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ( kserokopia uprawnien z waZnym 

zaswiadczeniem 0 przynaleznosci do Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa) oraz 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 

156 poz.1118 ze zmianami) . 

- 2 pracownik6w fizycznych 

1). oswiadczenia, ze osoby , kt6re b~d~ uczestniczyc w wykonaniu zam6wienia, posiadaj~ 

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaj~ obowi~zek posiadania takich uprawnien lub 

dokumenty swiadcz~ce 0 posiadaniu wymaganych wyzej uprawnien. 

g). informacja banku lub sp61dzielczej kasy oszcz~dnosciowo- kredytowej , w kt6rych 

Wykonawca posiada rachunek , potwierdzaj~cej wysokosc posiadanych srodk6w 

finansowych lub zdolnosc kredytow~ Wykonawcy w wysokosci nie mniejszej niz 80 000,00 

zl ,wystawionej nie wczesniej niz 3 miesi~ce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, 

b) oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia - oswiadczenie z art. 24 ust 1 i 2 

j) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagaj~ wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust 1 pkt 2 

ustawy ,wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania 

wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia alba 

skladania ofert, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 

ustawy, 

--_..__...
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i) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzttdu skarbowego potwierdzaj!tcego, 

ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow , lub zaswiadczenia, ze uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawionego nie wczesniej 

niz 3-m-ce przed uplywem terminu skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 

postttpowaniu 0 udzielenie zamowienia alba skladania ofert, 

j) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj!tcego ,ze Wykonawca nie zalega 

z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia , ze uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawionego nie wczesniej 

niz 3-m-ce przed uplywem terminu skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 

postttpowaniu 0 udzielenie zamowienia albo skladania ofert, 

k) zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajllcego, ie 
dostarczane produkty odpowiadajll okreslonym normom lub specyfikacjom 
technicznym -( certyfikaty lub oswiadczenie , ie materialy , ktore b~dll wbudowane , 
b~dll odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie okrdlonych wart. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 
.Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 ,poz. 1118 j.t ze zmianami ) - dokladny 
opis w SpecyfIkacji Technicznej • 
I) Oferta powinna bye sporz!tdzono wedlug wzoru formularza oferty. 

I) Wycena sporzadzona w oparciu 0 kosztorys ofertowy i szczeg61owy. 

m) Zaakceptowany projekt umowy podpisany na ostatniej stronie z wyrazem " Akceptujtt" 

parafowany na kazdej stronie projektu umowy. 

n) Wstttpny harmonogram rzeczowo- finansowy - podpisany 1 zaakceptowany przez 

Wykonawctt 

Brak wstttpnego harmonogramu robot jest podstaw!t do odrzucenia oferty w postttpowaniu 

przetargowym. 

0) Oswiadczenie wykonawcy z art. 36 ustA ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zam6wien publicznych 

p) Wykonawcy kt6rzy wsp61nie ubiegaj!t sitt 0 udzielenie zamowienia publicznego winni 

ustanowie pelnomocnika do reprezentowania ich w postttpowaniu 0 udzielenie zam6wienia 

albo reprezentowania w postttpowaniu i zawarcia umowy 

r) Dow6d wplaty wadium . 

s) Oswiadczenie 0 dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu sitt z dokumentacj!t projektow!t. 
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2. 	 Opakowanie oferty: 

Wykonawca winien umiesci6 ofert~ w kopercie zaadresowanej do ZamawiajClcego, kt6ra 

b~dzie posiada6 nast~pujClce oznaczenie: 

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie piecz~c) 

Zam6wienie Publiczne 

Znak sprawy: RBIiR 5541-1/26/2010 

Budowa szkolnych plac6w zabaw w ramach Rz~dowego 


Programu RADOSNA SZKOLA przy Zespole Szk61 z 

Oddzialami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sm6lniku 


Szkola Podstawowa oraz Zespole Szk61 z Oddzialami 

Integracyjnymi w Kruszynie Publiczna Szkola Podstawowa 


"Nie otwierac przed dniem 16.09.2010 roku godz. 9 .15" 

3. Zmiana i wycofanie oferty. 
1) Wykonawca moze zmieni6 lub wycofa6 zlozonCl ofert~ pod warunkiem, ze 

ZamawiajClcy otrzyma pisemne powiadomienie 0 wprowadzeniu zmiany lub 0 

wycofaniu oferty przed uplywem terminu do skladania ofert, okreslonym w niniejszej 
SIWZ, 

2) Powiadomienie powinno bye dostarczone w zamkni~tej kopercie, oznaczonej nazwCl 
przedmiotu zam6wienia, piecz~ciCl firmowCl Wykonawcy i dodatkowo okresleniami 
"ZMIANA" lub "WYCOF ANIE" 

3) 	 Zwrot wycofanej oferty nastc.wi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 

XIII Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert (art. 36 ust.l pkt 11): 

1. 	 Ofert~ nalezy zlozye w siedzibie zamawiajl:lCego: UrzCld Gminy Wloclawek ul. 
Kr61ewiecka 7,87-800 Wloclawek, sekretariat pok6j nr 5 (pi~tro). 

2. 	 Ofert~ naldy zloZyc do dnia 16.09.2010 roku godz. 9.00 . 
3. 	 Oferty zlozone po terminie zostanCl zwr6cone bez otwierania po uplywie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 
4. 	 Otwarcie ofert nastc.wi w siedzibie zamawiajClcego: UrzCld Gminy Wloclawek ul. 

Kr61ewiecka 7, 87-800 Wloclawek - sala konferencyjna w dniu 16.09.2010 r. 0 godz. 
9.15. 

5. 	 Otwarcie ofert : Kolejnose otwierania ofert b~dzie zgodna z kolejnosciCl ich wplywu do 
ZamawiajClcego. 

5.l.Cz~sc jawna 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecnosci os6b, kt6re zechcCl wziCle udzial w 
otwarciu ofert, gdzie podane zostanCl podstawowe informacje : 

a) 	 0 trybie powolania i skladzie komisji 
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b) 	 0 kwocie jakfl Zamawiajflcy zamlerza przeznaczye na sfmansowanie 
zamowienia 

c) 	 0 zlozonych ofertach: 

- liczba ofert 

- nazwa Wykonawcy(firmy) 

- adres(siedziba) 

- cena oferty 
- termin wykonania zamowienia 

- okresu gwarancji i warunkow platnosci 
Informacje, 0 ktorych mowa w pkt 5.1 lit.b i c przekazuje si~ niezwlocznie Wykonawcom, 
kt6rzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
5.2.Cz~se niejawna 
W cz~sci niejawnej komisja przetargowa dokonuje badania i oceny ofert. 

XIV Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust.l pkt 12) 

1. 	 Kaidy z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jednfl cen~ i nie moze jej zmieniae. Nie 
prowadzi si~ negocjacji w sprawie ceny. Ceny wymienione przez Wykonawc~ nie b~dfl 
podiegaly korektom w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia. 

2. 	 przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajflcy b~dzie kierowal si~ nizej podanym 
kryterium i jego wagfl: 

1) CENA 100% 


3. W kryterium "cena" zostanie zastosowany wz6r: 
cena minimalna 


Dcena punktowa = ~.... cena badana x 100 punktow 


4. Nalezy zachowae spos6b obliczenia ceny w ukladzie : tekst opisu, jednostka, Hose 
jednostek , cena jednostkowa, cena. 
5. Wykonawca okresli ceny jednostkowe za wszystkie elementy rob6t wymienione w 
kosztorysie ofertowym. 
6.Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawc~ Sfl warne na okres waznosci zamowienia i 
nie b~dfl podiegaly zmianom z wyjfltkiem postanowien odpowiednich zapis6w 
szczeg610wych warunk6w umowy. 
7. Walutfl obowi<lZujflcfl dla oferty jest zloty. Wszystkie kwoty oferty winny bye wyraione w 
zlotych 
7. Do porownania ofert brana b~dzie pod uwag~ cena brutto w PLN z dokladnoscifl do dwoch 
miejsc po przecinku .. 

Cena musi uwzgl~dniae wszystkie koszty zwiflzane z realizacjfl zadania wynikajflce wprost z 
przedmiaru robot lub kosztorysu nakladczego , dokumentacji projektowej jak r6wniez koszty 
wynikajflce z wnioskow z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. 

XV Kryteria, ktorymi zamawiaj~cy b~dzie si~ kierowal przy wyborze oferty (art. 36 
ust.l pkt 13) 

1). Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej b~dzie oferowana cena -100 % 
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2). Za ofert~ najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najnizszq cenq sposrod ofert nie 

odrzuconych. 

3). Oferta ta otrzyma 100 punkt6w. 

4). Pozostale oferty proporcjonalnie mniej wedlug wzoru wymienionego w pkt XVI SIWZ : 

5). Obliczenia dokonywane b~dq z zaokrqgleniem do dw6ch miej sc po przecinku. 


XVI Formalnosci, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w eelu zawarcia 
umowy w sprawie zamowienia publieznego (art. 36 ust.l pkt 14) : 

1. 	 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi 
Wykonawc6w, kt6rzy zlozyli ofert~, 0: 
1) 	 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc imi~ i nazwisko lub nazw~ (firm~), 

siedzib~ i adres Wykonawcy, kt6rego ofert~ wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
takZe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porownania zlozonych ofert zawierajqcym punktacj~ 
przyznanq ofertom w kaidym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacj~, 

2) 	 Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z post~powania, podajqc uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

2. 	 Informacja 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie intemetowej 
Zamawiajqcego okreslonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogloszen w Urz~dzie 
Gminy Wloclawek . 

3. 	 Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana , zostanie poinformowany odr~bnym 
zawiadomieniem 0 miejscu i terminie zawarcia umowy 

4. 	 Termin i miejsce podpisania umowy: 
4.1.Z Wykonawcq, ktory zlozyl najkorzystniejszq ofert~ zostanie zawarta umowa na 
warunkach okreslonych w projekcie umowy stanowiqcej zalqcznik do niniejszej SIWZ. 
4.2.Umowa zostanie zawarta w terminie okreslonym w ustawie Prawo Zamowien 
Publicznych . 

XVII. Wymagania dotycz,!ce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy ( art. 36 ust.l 
pkt 15) 

Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy. 

1. 	 Zamawiajqcy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w 

wysokosci 5 % wartosci ceny umowne j ( ceny calkowitej podanej w ofercie ) 

2. 	 Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego 

wykonania umowy . 

3. 	 Zabezpieczenie b~dzie wniesione nie porniej nii w dniu podpisania umowy. 

4. 	 Zabezpieczenie moze bye wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej z form 

podanych wart. 148 ust.l lub za zgodq Zamawiajqcego w jednej z form podanych w 

art. 	148 ust 2 Prawa zamowien publicznych. 
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5. 	 lezeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu, 

kwot~ odpowiadajqcq wartosci zabezpieczenia nalezy wplaci6 na rachunek bankowy 

Zamawiajqcego: BOS 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 

6. 	 W przypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Wykonawca maze wyrazi6 zgod~ na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. 	 lezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniqdzu, Zamawiajqcy przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniqdzu z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na 

kt6rym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. 	 Zamawiajqcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w 

nast~pujqcy spos6b: 

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwr6cone w terminie 30 dni od wykonania 

zam6wienia i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonane, 

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajqcego na 

zabezpieczenie roszczen z tytulu r~kojmi i zostanie zwr6cone nie p6zniej niz w 15 

dniu po uplywie okresu r~kojmi za wady. 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia , ktore zostan~ wprowadzone do tresci 
zawieranej umowy w sprawie zamowienia puhlicznego (art. 36 ust.l pkt 16) 

l.Umowa zostanie zawarta wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik do specyfikacji istotnych 

warunk6w zam6wienia. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania umowy z nalezytq starannosciq. 

3. Wykonawca b~dzie wykonywal zam6wienie przy uzyciu wlasnych material6w, urzqdzen i 

narz~dzi. 

4. W przypadku stwierdzenia razqcych naruszen umowy Zamawiajqcy moze odstqpi6 ad 

umowy. 

5..Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dzialania os6b, kt6rym powierzyl wykonanie 

zam6wienia 

6. 	 Roboty b~dq prowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiqcym zalqcznik do umowy. 

Wszelkie konsekwencje z tytulu odst~pstwa ad harmonogramu b~dq obciq.zaly Wykonawc~ 

robot. 
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7. Wykonawca udzieli r~kojmi za wykonane zam6wienie na okres 36 miesi~cy od odbioru 
koncowego. 
8. Zamawiaj'\;cy dopuszcza mozliwosc wprowadzania zmian w umowie w przypadku: 

8.1. zmian w stosunku do tresci oferty, ktore b~d'\;mogly bye dokonane z powodu zaistnienia 

okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i okreslonych w 

rozdziale V Specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia , 

8.2. w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia 

umowy, a w szczeg6lnosci: 


- z uwagi na niezalezne od strony umowy zmiany dotycz'\;ce os6b kluczowych dla realizacji 


umowy np. kierownika robot, zmiana w/w osob musi bye uzasadniona przez Wykonawc~ i 


zaakceptowana przez Zamawiaj'\;cego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob musz'\; 


bye takie same, jakie byly wymagane w SIWZ, 


- zmiana regulacji prawnych obowi'\;zuj'\;cych w dniu zawarcia umowy, 


- sytuacji, gdy Wykonawca opieral si~ na zasobach podmiotow trzecich wskazuj,\;c spelnienie 


warunkow udzialu w post~powaniu, dopuszcza si~ zmian~ tych podmiotow na etapie 


realizacji zamowienia , pod warunkiem ,ze nowy podmiot wykaze spelnienie warunk6w w 


zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie post~powania 0 zamowienie publiczne, 


- wyst'IPienia koniecznosci realizacji przez podwykonawc~ cz~sci zamowienia , ktorej 


wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy j'\; do wykonania Podwykonawcy, za zgod'\; 

Zamawiaj'\;cego i z zachowaniem zasaddot. podwykonawc6w okreslonych w umowie 

- zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy 

8.3.W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiaj,\;cego. 

XIX. Pouczenie 0 srodkach ochrony prawnej (art. 36 ust.l pkt 17) 

Wobec czynnosci podj~tych przez Zamawiaj'\;cego w toku post~powania oraz w przypadku 
zaniechania czynnosci, do kt6rych jest zobowi'lZany, Wykonawcom przysluguj'\; srodki 
odwolawcze przewidziane w Dziale VI "Srodki ochrony prawnej" ustawy Prawo zamowien 
publicznych. 

xx Zamawiaj~cy nie b~dzie zawieral umowy ramowej. 

XXI Zamawiaj~cy nie b~dzie stosowal dynamicznego systemu zakup6w. 
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XXII. Zamawiaj~cy nie b~dzie stosowal aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

XXIII .Zamawiaj~cy nie b~dzie zwracal wykonawcom koszt6w poniesionych za udzial w 
post~powaniu. 

XXIV. Postanowienia koiicowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz'l specyfikacj'l maj'l zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieii publicznych i kodeks cywilny. 

2. Uczestnicy post~powania maj'lprawo wgl'ldu do tresci protokolu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego post~powania z wyj'ltkiem dokument6w stanowi'lcych za1'lczniki do protokolu 

(jawne po zakoiiczeniu post~powania) oraz stanowi'lcych tajemnic~ przedsi~biorstwa w 

rozumieniu przepis6w 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych przez 

uczestnik6w post~powania. 

3. Udost~pnienie dokument6w zainteresowanym, odbywae si~ b~dzie wg ponizszych zasad: 

a) zamawiaj'lcy udost~pnia wskazane dokumenty po zlozeniu pisemnego wniosku, 

b) zamawiaj'lcy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost~pnianych dokument6w, 

c) zamawiaj'lcy wyznaczy czlonka komisji, w kt6rego obecnosci udost~pnione zostan'l 

dokumenty, 

d) zamawiaj'lcy umozliwi kopiowanie dokument6w odplatnie, cena za 1 stron~ 0,25 zl, 

e) udost~pnienie moze miee miejsce wyl'lcznie w siedzibie zamawiaj'lcego oraz w czasie 

godzin jego urz~dowania. 
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Gmina Wloclawek 
ul. Krolewiecka 7 
87-800 Wloclawek 

(nazwa Wykonawcy)· 

OFERTA 

Odpowiadaj<l:.c na ogloszenie 0 przetargu nieograniczonym 0 wartosci mniejszej od kwot 
progowych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust.8 ustawy PZP z dnia 
........................ opublikowanego w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych Urz~du Zam6wiefi 
Publicznych oraz przez podanie do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy 
ogloszefi w siedzibie Zamawiaj<l:.cego i stronach intemetowych Zamawiaj<l:.cego 
l.Oferujemy wykonanie inwestycji pod nazw<l:. : " •.••.••.•.•....•................................ za 

nast~puj~c~ cen~ ( zgodn~ z kosztorysem ofertowym ) : 

netto: ................................ PLN 


(slownie: .............................................................................................................................. PLN) 


podatek VAT % tj .............................................. PLN, 


(slownie: .............................................................................................................................. PLN) 


brutto: ................................ PLN, 


(slownie: .............................................................................................................................. PLN) 


WIw kwota zostala wyliczona przez Wykonawc~ w Kosztorysie Ofertowym stanowi<l:.cym 

za1<l:.cznik do oferty. 

Cena uwzgl~dnia wszystkie koszty zwi<l:.zane z realizacj<l:. zadania wynikaj<l:.ce wprost z 
przedmiaru rob6t jak r6wniez koszty wynikaj<l:.ce z wniosk6w z przeprowadzonej wizji 
lokalnej w terenie i ogl~dzin dokumentacji projektowej. 

2.0swiadczamy, ze: 
2.1. akceptujemy okreslony w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia termin realizacji 
zam6wienia i zasady platnosci wynagrodzenia 
2.2. zapoznalismy si~ ze specyfikacj<l:. istotnych warunk6w zam6wienia , projektem umowy i 
akceptujemy je bez zastrzezefi. 
2.3. uwazamy si~ za zwi<l:.zanych ofert<l:.przez okres 30 dni 1icz<l:.c od terminu skladania ofert. 

2.4.W przypadku przyznania nam zam6wienia zobowillZujemy si~ do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj<l:.cego za wyzej wymienion<l:. cen~ na 
warunkach okreslonych w projekcie umowy. 
2.S.Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowi<l:. tajemnic~ przedsi~biorstwa w 
rozumieniu ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mog<l:. bye udost~pniane przez 
Zamawiaj<l:.cego. 

2.6.Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie S<l:. prawdziwe( za skladanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK.) 

3. Deklarujemy : 
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