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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( SIWZ )
dot.: przetargu nieograniczonego poniŜej 4. 845. 000 euro na robotę budowlaną
„ BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU
„ RADOSNA SZKOŁA” przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.
z późniejszymi zmianami ).

EZP nr 3/2011/ZP

Lipiec 2011

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26
NIP 586-20-24-946
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniŜej 4. 845. 000 euro .
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
przy Zespole Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26
3.2. CPV :
45100000-8 rozebranie chodnika,
45112210-0 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu,
45233000-9 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoŜa, warstwy odsączające, podbudowa
z kruszywa łamanego,
45214100-1 nawierzchnia bezpieczna obrzeŜa betonowe
(trawnikowe),
37535200-9 wyposaŜenie placów zabaw,
45342000-6 ogrodzenie,
45236250-7 wykonanie trawnika, pielęgnacja zieleni,
45212140-9 sadzenie drzew i krzewów.
3.3. Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie terenu pod plac zabaw, rozebranie chodnika, do przesadzenia dwa
krzewy Ŝywotnika, usunięcie warstwy humusu
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa, warstwy
odsączające , podbudowa z kruszywa łamanego
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej :
a)125,60 m2 nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia w kolorze pomarańczowym
(zbliŜonym do odcieni PANTONE 152C lub RAL 2011)
b) 16,40 m2 nawierzchni syntetycznej pod komunikację w kolorze niebieskim (zbliŜonym
do odcieni PANTONE 540 C lub RAL 5003).
c) pozostałe 78,0 m2 terenu placu zabaw pokryte jest nawierzchnią trawiastą z zielenią
niską.
Nawierzchnia a. i b. jest to elastyczna nawierzchnia z płyt wodoprzepuszczalnych
dwuwarstwowych (z granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego pokrytego
warstwą kolorowego granulatu EPDM) o wymiarach 100x100cm i grubości 4,5cm
spełniającej wymogi bezpieczeństwa dla upadku z wysokości do 1,5m.
Zaprojektowano ułoŜenie nawierzchni na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa
i ograniczenie jej obrzeŜem trawnikowym betonowym ułoŜonym na ławie betonowej.
- na terenie umieszczono pięć urządzeń do zabawy, rekreacji ruchowej i ćwiczeń
zręcznościowych.
Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Odległości
pomiędzy urządzeniami musza uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla kaŜdego
urządzenia oraz być posadowione na nawierzchni odpowiadającej odpowiedniej
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wysokości swobodnego upadku.
ZałoŜono Ŝe urządzenia zostaną zamontowane w gruncie na kotwach
stalowych mocowanych w fundamentach betonowych..
Zasadniczo fundamenty powinny znajdować się 40cm poniŜej powierzchni gruntu,
chyba Ŝe dla danego rozwiązania norma przewiduje inaczej.
- W związku z tym Ŝe teren placu zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym szkoły nie
przewiduje się pełnego ogrodzenia projektowanego placu a jedynie miejscowe
wygrodzenia. Od strony wschodniej (drogi wewnętrznej) oraz na fragmencie od strony
północnej. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych wysokości około 100cm ( bez
ostrych zakończeń) – przebieg zgodnie z rys. nr 2 projektu. Panele mocowane
do słupków stalowych posadowionych na fundamentach betonowych. Sposób
mocowania ogrodzenia musi uniemoŜliwiać jego demontaŜ – zabezpieczenia na
śrubach mocujących panele do słupków, zabezpieczenia na zaślepkach słupków.
Wejścia na plac zabaw zlokalizowano od strony północnej i południowej.
- pozostająca po ułoŜeniu nawierzchni syntetycznych powierzchnia placu zabaw została
zaprojektowana jako trawiasta (istniejąca i zrekultywowana po przeprowadzeniu prac
budowlanych). Dodatkowo zaplanowano niskie nasadzenia krzewiaste wzdłuŜ
istniejących betonowych studzienek na okna piwnicy. Zastosowane rośliny powinny
być nie trujące, bez ostrych kolców lub liści oraz bez niejadalnych owoców.
Szczegółowy zakres prac, opis przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentacji
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki
do SIWZ.
3.4. Uwagi ogólne dotyczące urządzeń montowanych na placu zabaw:
Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1176. Odległości
pomiędzy urządzeniami musza uwzględniać strefy bezpieczeństwa dla kaŜdego
urządzenia oraz być posadowione na nawierzchni odpowiadającej odpowiedniej
wysokości swobodnego upadku.
ZałoŜono Ŝe urządzenia U1, U4 i U5 zostaną zamontowane w gruncie na kotwach
stalowych mocowanych w fundamentach betonowych..
Zasadniczo fundamenty powinny znajdować się 40cm poniŜej powierzchni gruntu,
chyba Ŝe dla danego rozwiązania norma przewiduje inaczej.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie dofinansowania placu zabaw
zamontowane urządzenia powinny mieć co najmniej trzyletni okres gwarancji.
Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów
zabezpieczonych przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych (korozją):
- elementy drewniane konstrukcyjne – wykonane z drewna klejonego wzdłuŜnie,
zabezpieczone metodą impregnacji ciśnieniowo- próŜniowej oraz dodatkowo malowane
w róŜnych kolorach,
- elementy łączące – stalowe ocynkowane, zabezpieczone przed samoczynnym
odkręcaniem się w trakcie eksploatacji,
- elementy stalowe - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w róŜnych kolorach,
- ślizg zjeŜdŜalni – ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej,
- elementy wypełnienia (zabezpieczeń) – ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem
melaminowym,
- fundamentowanie – kotwy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo osadzone
w betonowych fundamentach
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Szczegóły dotyczące
urządzeń , ich montaŜu i zabezpieczeń znajdują się
w szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik do SIWZ.
3.5.Wytyczne realizacji robót:
Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami budowlanymi. Materiały uŜyte na budowie winny posiadać świadectwo
jakości oraz atest zdrowotny.
Zakupiony i zainstalowany na placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z normą PN-EN
1176, a nawierzchnia- z normą PN-EN 1177 i posiadać odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodności. Wszystkie materiały budowlane muszą być uŜyte zgodnie
z zaleceniami producentów oraz w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo
przyszłych uŜytkowników. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3.6.W załączniku zawierającym rysunki Zamawiający zamieścił graficzne zestawienie
elementów wyposaŜenia placu zabaw. Dopuszcza się rozwiązania równowaŜne,
urządzenia i zestawy mają być jak najbardziej zbliŜone sposobem konfiguracji
i wielkością do przedstawionych w dokumentacji i charakteryzować się samą lub lepszą
funkcjonalnością, wytrzymałością.
3.7.Jeśli w dokumentacji technicznej zostały wprowadzone nazwy własne materiałów lub
produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równowaŜnych do
wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie gorszych
parametrów technicznych, wytrzymałościowych. Wykonawca zobowiązany będzie
do udokumentowania równowaŜnych parametrów technicznych, wytrzymałościowych,
równowaŜnej lub lepszej funkcjonalności. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących
zbliŜonego wyglądu lub funkcjonalności danych urządzeń naleŜy złoŜyć zapytanie
do Zamawiającego celem wyjaśnienia wątpliwości.
3.8.Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z programem rządowym „ Radosna
Szkoła”, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. ( Dz. U. 2009 r.
nr 110 poz. 915 wraz z póź. zm.).
3.9. Wykonawca udzieli gwarancji na zainstalowane na placu zabaw urządzenia- nie
mniej niŜ 36 miesięcy
a na zamontowaną nawierzchnię syntetyczną – nie mniej niŜ 60 miesięcy.
3.10.Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do dokonywania okresowych
przeglądów gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji. Po kaŜdej kontroli
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3.11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części prac podwykonawcy . W takim przypadku
Wykonawca musi wskazać w ofercie zakres prac podwykonawcy. (Zał. nr 7)
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za prace i dostawy wykonywane przez podwykonawcę.
3.12. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz.1118 z póź. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu danego
wyroby naleŜy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet dokumentów
przekazać przed odbiorem końcowym.
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3.13.Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej aby
a uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3.14. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3.15. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
3.16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
IV.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania szkolnego placu zabaw – 30.08.2011 r.
Miejsce wykonania - Zespół Szkół nr 13 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tzn.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali co najmniej
2 roboty budowlane obejmujące dostawę i montaŜ urządzeń zabawowych o wartości
minimum netto 20.000 zł kaŜda oraz co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą
budowę nawierzchni syntetycznej bezpiecznej lub o podobnym charakterze robót
co przedmiot zamówienia o wartości minimum netto 60.000 zł, których realizację
zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.
- wymagane jest dysponowanie 1 osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy i złoŜą stosowne
oświadczenie..
e) spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedłoŜonych dokumentów.
Nie spełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy spełniają warunki wymienione w Rozdziale V
powinni dostarczyć niŜej wymienione dokumenty:
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6.1.

Formularz ofertowy opieczętowany i podpisany przez osobę właściwą
do reprezentowania Wykonawcy sporządzony zgodnie z Zał. nr 1.
6.2. Oświadczenie, sporządzone zgodnie z Zał. nr 2, Ŝe Wykonawca:
a) Wymagane jest wykazanie: 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej przynaleŜącej do Izby InŜynierów Budownictwa.
Do oferty naleŜy dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do
Izby Budownictwa.
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a takŜe dysponuje
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo
Zamówień Publicznych.
6.3. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone w specyfikacji
i we wzorze umowy – Zał. nr 3.
6.4. Uzupełniony i parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – Zał. nr 4.
6.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Kosztorys ofertowy.
6.7. Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali
co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące dostawę i montaŜ urządzeń zabawowych
o wartości minimum netto 20.000 zł kaŜda i co najmniej 1 robotę budowlaną
obejmującą budowę
nawierzchni syntetycznej bezpiecznej lub o podobnym
charakterze robót co przedmiot zamówienia o wartości minimum netto 50.000 zł,
których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego.- Zał. .nr 5
6.8. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. nr 226 poz. 1817).
6.9. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane
przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu
do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do ofert naleŜy
dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
Uwaga:
Dokument, o którym mowa w pkt 6.5 naleŜy załączyć w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. JeŜeli kopia będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się pisemnie na adres: Zespół Szkół
nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26, fax. 58 629 12 69 lub mail
www.zsznr13@poczta.fm
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7.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca będą
przekazywać pisemnie lub faksem. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zapytanie naleŜy przekazać do Zamawiającego
z wyraźnym zaznaczeniem "ZAPYTANIE do przetargu nieograniczonego na budowę placu
zabaw”. Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.
7.4.Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba
o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 2 dni przed terminem
składania ofert.
7.5.Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców .

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Kornowska Teresa- tel. 58 629 12 69 w godz.9:00-15:00
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wnoszenie wadium nie jest wymagane.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
10.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni .
10.2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.Ofertę naleŜy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący
wątpliwości, w języku polskim i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej
specyfikacji.
10.2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.
10.3. Formularz ofertowy i inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz
podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty te są podpisane przez osobę, której umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji
gospodarczej, do oferty naleŜy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo, w oryginale lub
poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
h
10.4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci elektronicznej bądź faksem.
10.5. Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę upowaŜnioną
do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w Formularzu ofertowym.
10.6. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
„Zmiana” lub „Wycofanie”.
10.7. Oferta winna być złoŜona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej
następująco:
Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26 „Przetarg na budowę placu
zabaw”. Nie otwierać przed 27.07.2011 r. godz.10:00
10.8. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby
przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed
określonym terminem na składanie ofert.
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10.9. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10.10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1.Oferty naleŜy składać w Zespole Szkół nr 13 w Gdyni ul.Chwaszczyńska 26 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2011r. o godz. 9:45 .
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2011 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół nr 13 przy
ul. Chwaszczyńskiej 2 pok.65. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
11.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert, Zamawiający ogłosi:
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- informację dotyczącą kryteriów oceny ofert
11.4. Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.
11.5. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie
art.89 ustawy. Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria określone w Rozdziale XII SIWZ.
XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena oferty brutto –waga 100 %
12.2. Cenę oferty naleŜy podać w wartości netto i brutto, w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku , wysokość stawki VAT , wartość VAT ( zał. nr 1 )
Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który
naleŜy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
12.3. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, niezaleŜnie od rozmiaru robót budowlanych i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Wykonawca nie będzie mógł Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie
zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych
świadczeń.
12.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną, której zostanie przyznana
maksymalna ilość punktów, to jest 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się
według wzoru:
cena najniŜsza
-------------------- x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty
cena danej oferty
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
13.1.Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wynikach postępowania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
13.2.Zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru a takŜe
nazwy, siedziby i adresy Wykonawców którzy złoŜyli ofert równieŜ na stronie
internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (zgodnie z art. 92
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
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13.3.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem..
13.4.Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niŜ przed upływem terminu związania
ofertą. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w terminie krótszym, jeŜeli w postępowaniu
złoŜona zostanie tylko jedna oferta.
13.5.Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
(Zał. Nr 4).
13.6.W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez
zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.7.W przypadku złoŜenia protestu umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia
ostatecznego zakończenia postępowania odwoławczego.
13.8.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Sass
Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami określonymi w dziale VI Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych .
XV. ZAŁĄCZNIKI
Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niŜej wymienione
załączniki:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Druk oświadczenia w sprawie spełnienia przez oferenta warunków określonych w
art. 22 ustawy oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.Z.P.
3. Zał. nr 3 - Druk oświadczenia, Ŝe Wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone w
niniejszej specyfikacji i we wzorze umowy
4. Zał. nr 4 - Wzór umowy
5. Zał. nr 5 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat
6. Zał. nr 6 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
7. Zał. nr 7 - Wykaz prac, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom
8. Zał. nr 8 – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
9. Zał. nr 9 - Przedmiar robót
10. Zał. nr 10- Dokumentacja projektowa
11. Zał. nr 11- Rysunki
1.
2.

SIWZ sporządziła: Teresa Kornowska
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