
Radłów, dnia  24.06.2008r
Z A T W I E R D Z A M:
 
Wójt Gminy Radłów

.......................................................
(podpis)

data zatwierdzenia: 25.06.2008

KB.III.3401/6/2008

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:
„Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice 

informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku 
mniejszości - języku niemieckim” 

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)

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Radłów

Adres zamawiającego: Radłów ul. Oleska  3 
46-331 Radłów

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wymiana na terenie Gminy Radłów tablic informacyjnych 
z  nazwami  miejscowości  na  nowe  tablice  z  dodatkową  nazwą  miejscowości  w  języku 
niemieckim, według tabeli 1:
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Tabela nr 1 Nazwy miejscowości w urzędowym języku polskim i języku mniejszości:
Lp. Urzędowa nazwa w języku polskim Dodatkowa nazwa w języku mniejszości 

( język niemiecki )
1 Biskupice Bischdorf
2 Kolonia Biskupska Friedrichswille
3 Kościeliska Kostellitz
4 Ligota Oleska Ellguth
5 Nowe Karmonki Neu Karmunkau
6 Psurów Psurow
7 Radłów Radlau
8 Stare Karmonki Alt Karmunkau
9 Sternalice Sternalitz
10 Wichrów Wichrau
11 Wolęcin Wollentschin
12 Biskupskie Drogi Strassenkrug

3.2 Znaki winne być wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
-  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003r.  w sprawie  szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (  Dz.  U.  Nr  220,  poz.2181  z  2003r 
z póżn. zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie umieszczania na 
znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w 
języku regionalnym ( Dz. U. Nr 157, poz.1320 z 2005r.),
na  foli  odblaskowej  z  blachy ocynkowanej  wraz  z  uchwytami  i  słupkami  w  następujących 
ilościach:

1. Miejscowość Biskupice – Bischdorf; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

2. Miejscowość Kolonia Biskupska – Friedrichswille; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

3. Miejscowość Kościeliska – Kostellitz; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

4. Miejscowość Ligota Oleska – Ellguth; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1,
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.
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5. Miejscowość Nowe Karmonki – Neu Karmunkau ; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

6. Miejscowość Psurów – Psurow ; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

7. Miejscowość Radłów – Radlau ; 10 znaków składających się z:
a) 5 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 5 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

8. Miejscowość Stare Karmonki – Alt Karmunkau ; 4 znaków składających się z:
a) 2 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

9. Miejscowość Sternalice – Sternalitz ; 5 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 2 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

10. Miejscowość Wichrów – Wichrau; 6 znaków składających się z:
a) 3 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 3 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1,

11. Miejscowość Wolęcin – Wollentschin; 2 znaków składających się z:
a) 1 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 1 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.

12. Miejscowość Biskupskie Drogi – Strassenkrug; 8 znaków składających się z:
a) 4 kompletów ze znakiem typu E - 17a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1, 
b) 4 kompletów ze znakiem typu E - 18a z napisem nazwy miejscowości w języku polskim i 
języku niemieckim zgodnie z wykazem z tabeli1.
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Komplet  składa się  ze  znaku drogowego  typu E-  17a lub E –  18a,  dwóch 
słupków i uchwytów.

Montaż – polega na wykonaniu wykopów pod słupki o odpowiedniej głębokości, a następnie 
wypełnienie betonem wykopów z osadzonymi słupkami. Kolejnym etapem jest montaż samych 
tablic na słupkach za pomocą uchwytów do tego celu przeznaczonych. 

Łączna ilość zamawianych kompletnych znaków wynosi: 67 sztuk

3.3. Nowe znaki zostaną zamontowane w miejscach wskazanych przez osobę upoważnioną przez 
Urząd Gminy Radłów i Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie.

3.4. W miejscowościach gdzie występują tablice informacyjne z nazwą miejscowości typy E 17a 
i E18a należy je zdemontować.

3.5. Zdemontowane  kompletne  znaki  z  istniejącymi  tablicami  informacyjnymi  z  nazwą 
miejscowości typu E17a i E18a po demontażu należy protokolarnie przekazać do zarządcy drogi 
za wyjątkiem tablic wymienionych w pkt 3.6. niniejszej specyfikacji tj

a) Znaki znajdujące się na drogach w miejscowościach: 
- Kolonia Biskupska,
- Biskupice,
- Kościeliska, 
- Ligota Oleska,
- Psurów, 
- Radłów, 
- Nowe Karmonki,
- Wichrów, 
Należy przekazać Powiatowemu Zarządowi Dróg w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 
46 – 300 Olesno

b) Znaki znajdujące się na drogach w miejscowościach:
- Sternalice:
- Wolęcin
- Stare Karmonki, 
- Drogi Biskupskie,
Należy przekazać do Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 -331 Radłów

3.6. W miejscowościach:  Kolonia  Biskupska,  Radłów,  Biskupice,  Kościeliska,  Psurów gdzie 
łącznie ze znakami E- 17a i E-18a są znaki D-42 i D- 43 należy zdemontować tylko znaki 
E-17a i E-18a pozostawiając n a słupkach znaki D – 42 i D 43 w taki sposób aby odpowiadały 
obowiązującym przepisom.

3.7.Termin montażu znaków w terenie należy uzgodnić pisemnie z Wójtem Gminy Radłów.
 

Wspólny Słownik Zamówień: 28527420-2 Znaki drogowe

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, 
czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „Prawo 
zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia 
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równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 
przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. 

Na wykonane prace i dostarczone materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 
miesięcy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej ( przed terminem złożenia ofert) terenu, na 
którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

4 . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia  jących (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):   
4.1  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminach:

data zakończenia: 2008-09-20 z tym że:
-  termin montażu słupków ( bez tablic ) w terenie do 05.09.2008r, 
- montaż tablic na słupkach w terminie lub terminach ustalonych pisemnie przez Wójta 
Gminy Radłów

Termin montażu znaków w terenie należy uzgodnić pisemnie z Wójtem Gminy Radłów

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.  U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 
1655),  spełniający  warunki  i  wymagania  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy:
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 
zamówień publicznych

Wykonawca udzieli na wykonane roboty i zastosowane materiały 36 miesięcznej gwarancji.

Ocena dokonywana będzie metoda spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów 
i oświadczeń
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6.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) 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

2) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust.  1 oraz nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

3)   Dowód wniesienia wadium.

6.4 Nie  spełnienie  któregokolwiek  ze  wskazanych  wyżej  warunków  i  wymogów  skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

7 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

7.1 Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej 
za pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres: ug@radlow.pl oraz telefaksem (art.27 
ustawy). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 
6 dni przed terminem określonym w pkt. 11 niniejszej SIWZ.

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 
zamawiającego w pok. 5.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami są:

Piotr Górski  - ( informacje techniczne określające przedmiot zamówienia )

Jacek Wróbel – ( sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia )

Telefon: (034)-3599004 wew.26
Fax: (034) - 3599005

8. Wymagania dotyczące wadium:

8.1 Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 1.500,00 zł ( słownie: jeden 
tysiąc pięćset złotych )
Wadium w nosi się przed terminem składania ofert.

Potwierdzenie  wniesienia  wadium  należy  dołączyć  do  oferty.  Oferta  nie  zabezpieczona 
akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

8.2. Wadium może być wniesione:
1) pieniądzu na konto zamawiającego: 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
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust.53 pkt 2 ustawy 
    z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
   ( Dz.U. Nr 109,poz. 1158 z późn. zmianami)

8.3  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego 
wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały 
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.4  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.

8.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy 
wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

8.6  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonanie umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy.

9. Termin związania ofertą:

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.3.W uzasadnionych przypadkach co najmniej  na 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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 
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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, Zamawiający może żądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

10.3 Zamawiający  przewiduje  zwrot  kosztów  udziału  w  postępowaniu  w  wysokości: 
nie przewiduje

10.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie  Zamawiającego,  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.

10.10Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Formularz oferty ( załącznik nr1)
2) Dowód wpłaty wadium
3) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy Prawo zamówień 
publicznych ( załącznik nr 2 )

4) 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

10.11 Wskazane  dokumenty  mogą  być  doręczone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  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, Zamawiający 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 
2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, 
wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 8



10.12 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Wymiana tablic 
informacyjnych na terenie Gminy Radłów na tablice informacyjne zawierające dodatkowe 
nazwy miejscowości w języku mniejszości - języku niemieckim NIE OTWIERAĆ przed 
2008- 07- 11 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 Zamawiający 
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 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 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 Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat ( I piętro) 
do dnia 2008- 07 - 11 do godz. 09:00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.

11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu 2008-07 -11 o godz. 09:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala narad 
( parter)

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

12.1.  Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty   
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

12.2  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 
12.3  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Rozliczenia  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  będą   dokonywane  w  złotych 
polskich.

13. Kryteria oraz sposób oceny ofert:

13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 100 %
13.2  Punkty  przyznawane  za  podane  w  pkt  13.1  kryteria  będą  liczone  według 
następującego wzoru:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
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 - 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 Zamawiający może żądać udzielenia 
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

14. Udzielenie zamówienia:

14.1  Zamawiający  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  Zamawiający  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 zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

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.

14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.radlow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie.

14.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze 
oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w 
złożonej ofercie.

14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
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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 Zamawiającego.

15.4 Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tzn. po wykonaniu 
dwóch etapów robót i przeprowadzeniu stosownych odbiorów. 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 (do zapoznania się  załącznik. Nr 3)

16.2 Zamawiający dopuszcza za zgodą obu stron możliwość zmiany lub wprowadzenia 
nowych  zapisów  do  projektu  umowy,  o  ile  nie  będą  one  niekorzystne  dla 
zamawiającego  oraz  nie  będą  sprzeczne  z  warunkami  określonymi  w  niniejszej 
specyfikacji.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy prawo 
zamówień publicznych.

18. Aukcja elektroniczna,     umowa ramowa, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów  

Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów , wykorzystania aukcji elektronicznej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu.

19. Inne:
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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)

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie z art. 22 i 24,
3. Projekt umowy ( do zapoznania się).
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