Radłów, dnia 26.02.2010 r.
Z A T W I E R D Z A M:
Wójt Gminy Radłów
.......................................................
(podpis)

data zatwierdzenia: 26.02.2010r
KB.III.3401 -1/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Na „ Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno – turystycznego
– sportowego w Ligocie Oleskiej ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres zamawiającej:
Zamawiająca:

Gmina Radłów

Adres zamawiającej:

Radłów ul. Oleska 3
46-331 Radłów

2.Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja centrum rekreacyjno –
turystycznego – sportowego w Ligocie Oleskiej polegająca na:
- mechanicznej ścince 3 szt. drzew,
- mechanicznym karczowaniu krzaków,
- usunięciu wraz z przemieszczeniem warstwy humusu o grubości do 15 cm,
- wykonaniu koryta pod boisko do piłki ręcznej oraz pod chodnik dla pieszych wraz z robotami
ziemnymi,
- wykonaniu ręcznego wykopu pod kanał i studnie przy budowie parkingu dla samochodów
osobowych,
- ręcznym plantowaniu i obsianiu boiska do piłki nożnej trawą,
- ułożeniu obrzeża betonowego 30 cm x 8 cm na ławie betonowej przy boisku do piłki ręcznej,
- wykonaniu warstwy odsączającej o gr. 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego
o gr. 10 cm na boisku do piłki ręcznej,
- wykonaniu nawierzchni boiska do piłki ręcznej z wylewnej mieszaniny poliuretanu i kauczuku
o gr. 6- 8 mm, ( projektowana i zalecana nie mniejsza niż 8 mm )
- wykonaniu ogrodzenia z siatki stalowej o wysokości 5 mb wraz z podmurówką i cokołem dla
zabezpieczenia boisk do piłki ręcznej i nożnej,
- ustawieniu bramek do piłki ręcznej,
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- ustawieniu bramek do piłki nożnej,
- ustawieniu bramek i stojaków do koszykówki,
- wykonaniu chodnika dla pieszych wzdłuż boisk wraz z ułożeniem obrzeży betonowych
30 cm x 8 cm i podbudową z kruszywa łamanego o gr 10 cm,
- ułożeniu kanału z rur betonowych WIPRO o średnicy 40 cm pod parkingiem dla samochodów
osobowych,
- wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm oraz studzienek
ściekowych wraz z przykanalikami,
- wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych z kostki betonowej o gr. 8 cm łącznie
z ustawieniem krawężników 15 cm x 30 cm na ławie betonowej oraz wykonaniu podbudowy z
kamienia łamanego o gr. 20 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót
stanowiących część składową SIWZ.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.30.00- 9 Roboty w zakresie konstrukcji fundamentowych oraz nawierzchni autostrad,
dróg.
45.21.22.21 -1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45.23.24.52-5 – Roboty odwadniające
3.3 Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert równoważnych
3.4. Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5 Zamawiająca nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.6 Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2010-06-15
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
5.1 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat tj. od
lutego 2005 r. do lutego 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającej, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
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korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( art. 26 ust.2b Prawa Zamówień
publicznych).
Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiająca sprawdzi
kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady
spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy,
3. Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności
( wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert,
4.Oświadczenie w formie wykazu robót budowlanych potwierdzające iż w okresie
ostatnich pięciu lat tj. od lutego 2005 r. do lutego 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę
budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te
zostały wykonane należycie ( referencje ).
W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu
załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot
udostępniający. Wzór wykazu załączono do niniejszej specyfikacji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej
Wykonawców ww. oświadczenia muszą być złożone:
a) wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik
wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w
imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu
każdego z Wykonawców z osobna),
albo
b) przez każdego Wykonawcę odrębnie
7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiająca i Wykonawcy stosują
pisemny sposób przekazywania dokumentów faksem. Numer faksu Zamawiającej 34 3599005
Każda ze stron może żądać potwierdzenia otrzymania faksu.
7.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz.
od 07:30 do 15:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie
zamawiającej w pok. 5.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
Piotr Górski - ( informacje techniczne określające przedmiot zamówienia )
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Jacek Wróbel – ( sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia )
Telefon: 3599004 wew.26
Fax: 3599005
8. Wymagania dotyczące wadium:
8.1 Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10.000,00 zł ( słownie:
dziesięć tysięcy złotych )
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.03.2010 r. do godz.9 00
8.2 Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu, przelewem na konto zamawiającej: 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3)gwarancjach bankowych
4)gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz. U. Nr 109,poz. 1158 z późn. zm.)
8.3 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
8.4 W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie: poręczenia bankowego, poręczenia
pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie
nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającej, a kopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem załączyć do oferty.
8.5 W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
- nazwa i adres Zamawiającej;
- określenie przedmiotu zamówienia;
- nazwę i adres Wykonawcy.
8.6 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
odrzucona.
8.7 Zamawiająca zwróci wadium zgodnie z Art.46 Prawa Zamówień Publicznych.
9. Termin związania ofertą:
9.1 30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy)
10. Opis sposobu przygotowywania oferty
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiająca może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
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10.3

Zamawiająca nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu w wysokości:
nie przewiduje

10.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającej, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
10.5

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

10.6 Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
do niniejszej Specyfikacji.
10.7

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.8

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

10.9

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.10 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Formularz oferty, ( załącznik nr 1)
Dowód zabezpieczenia oferty wadium,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej,
Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające, że
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności
(wykonywania robót budowlanych) lub czynności odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania
ofert
7) Oświadczenie w formie wykazu robót budowlanych iż w okresie ostatnich pięciu lat tj.
od lutego 2005 r. do lutego 2010 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem
przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje )
8) kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen
jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich,
kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i
urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.
10.11 Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiająca może zażądać
przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży dokumenty
zawierające błędy, Zamawiająca wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne
będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny
spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
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2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pożn. zm.). Zamawiająca może także w wyznaczonym przez siebie
terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których
mowa w art. 25 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych.
10.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającej oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Rozbudowę i modernizację
centrum rekreacyjno – turystycznego – sportowego w Ligocie Oleskiej NIE OTWIERAĆ
przed 2010-03-16 godz. 09:30”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiająca
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.14 Zamawiająca odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającej, pokój nr: Sekretariat ( I piętro)
do dnia 2010-03-16 do godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiająca po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
11.2 Zamawiająca otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w
dniu 2010-03-16 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającej, pokój nr 1 Sala narad
( parter)
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
12.1 Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ)
w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
12.2 Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument
pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest projekt budowlany, STWiORB.
12.3 Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego
metodą uproszczoną. Zamawiająca nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu
ofertowego.
12.4 Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z
dokumentacji projektowej, obsługę geodezyjną oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem
terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania
i utylizacji, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu.
12.5 Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a
także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.
12.6. Zamawiająca zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa dokona poprawienia w ofercie Wykonawcy
omyłek rachunkowych polegających na błędnych działaniach arytmetycznych z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek Oferta musi zawierać ostateczną,
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
(także podatku od towarów i usług).
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12.7 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
12.8 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiająca a Wykonawcą.
Zamawiająca nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającą będą dokonywane w złotych
polskich.
13. Kryteria oraz sposób oceny ofert:
13.1 Zamawiająca będzie oceniała oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

1 Cena

Waga:

100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według
następującego wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
13.3 Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji
Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
13.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiająca może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
14. Udzielenie zamówienia:
14.1 Zamawiająca udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert.
14.2 Zamawiająca unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655).
14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiająca zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwę firmy, a także nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Prawa Zamówień Publicznych po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiająca umieści na
stronie internetowej www.bip.radlow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
14.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiająca podpisze w
terminie zgodnie z Art. 94 Prawa Zamówień Publicznych.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
15.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.
15.2 Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającą.
15.4 Zamawiająca zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającą za należycie wykonane. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
16. Istotne postanowienia umowy:
16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do
niniejszej Specyfikacji.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 4, dziale VI, przysługują
podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa Zamówień Publicznych.
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust.2 oraz w terminach opisanych
w art. 182 Prawa Zamówień Publicznych
18 . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4):
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4.1 Zamawiająca nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 3 i 4 )ustawy Prawo zamówień publicznych
19. Aukcja elektroniczna, umowa ramowa, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Zamawiająca: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów , wykorzystania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
19. Inne:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4) Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej,
5) Oświadczenie zawierające Wykaz wykonanych robót,
6) Wzór umowy,
7) Projekt budowlany,
8) Przedmiary robót,
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót.
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