
                                           

                                         
  STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
„ WSPÓLNA TROSKA” 

                  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
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     WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM 
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Zamawiający –  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
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                                        FORMULARZ PODSTAWOWY
                  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   W   POSTĘPOWANIU
  
                                                  na wykonanie przedsięwzięcia:

     „Wentylacja  mechaniczna  w  budynku  stołówki  z  zapleczem  kuchennym  i 
gospodarczym, ul. Batorego 64C, zlokalizowanej na działce 21/42 „z podziałem na 2 
etapy określone określone w kosztorysie  nakładczych stanowiących załącznik  do 
niniejszej specyfikacji:

kosztorys nakładczy  - załącznik  nr 7
               

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Stowarzyszenie  Rodziców  i  Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych  „Wspólna  Troska”  z 

siedzibą w Skierniewicach ul. Jagiellońska 28

tel./fax: (46)833 97 60
e-mail: biuro@wspolnatroska.pl
strona internetowa: wspolnatroska.pl

NIP 836 14 17 748                                                       REGON 750082833

II. Tryb udzielenia zamówienia.

 1.Postępowanie prowadzone jest   w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi  na 

publiczne ogłoszenie  o zamówieniu  oferty  mogą składać wszyscy zainteresowani,  zgodnie  z  art.39, 

ustawy  z  29.01.2004r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.   Dz.U.2010.  113.  759  .).Postępowanie 

zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w w/w ustawie, przepisów wykonawczych 
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wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”.

2.Wartość  szacunkowa  zamówienia  została  oszacowana  zgodnie  z  art.32  ust.1  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn.zm.).

3.Podstawa prawna udzielenia niniejszego zamówienia:  art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn.zm.).

4.Podstawy prawne opracowania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”:

4.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2010 r Nr 113 

poz.759 z późn.zm.);

4.2.Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009r.w  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający  od  Wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 

dokumenty mogą być składane ( Dz.U.z 2009r.,Nr 226,poz.1817);

4.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r.w sprawie średniego kursu 

złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego  podstawę  przeliczenia  wartości  zamówień 

publicznych (Dz.U.z 2011r.,Nr 282,poz.1650);

4.4.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r.w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ( Dz.U.z 2011r.,Nr 282,poz.1649).

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art.144 .ust.1.Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U.z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn.zm.)

 W szczególności dopuszczalne zmiany dotyczyć mogą:

      1. W trakcie realizacji inwestycji zamawiający może, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić

          zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych 

          w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie

          przekroczy daty  30.06.2015r. 

          konieczność takich zmian może wynikać z:

          - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót

            budowlanych / fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

          - zaistnienia siły wyższej w rozumieniu definicji ujętej w pkt 3.4.20 PN-ISO 6707-2. Budownictwo.

           Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

5



                                           

         - w innych okolicznościach, w których Wykonawca nie mógł wykonywać zobowiązania umownego

            z przyczyn nie lezących po jego stronie.

Uwaga:  w  sytuacji  wcześniejszego  lub  późniejszego rozpoczęcia  robót  z  przyczyn  niezależnych  od 

Zamawiającego,  jakie  zaistnieją  przed  podpisaniem  umowy,  harmonogram  przedłożony  przez 

Wykonawcę może zostać zweryfikowany przy zachowaniu w miarę możliwości długości cykli podanych 

przez Wykonawcę, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć 

daty 30.06.2015r

      2. Zastosowania równoważnych urządzeń, w nowej lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same

          dostawy w innym opakowaniu, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny

III. Opis przedmiotu  zamówienia.

1. Przedmiot  zamówienia:”Wentylacja  mechaniczna  w  budynku  stołówki  z  zapleczem 

kuchennym  i  gospodarczym,  ul.  Batorego  64C,  zlokalizowanej  na  działce  21/42”   z 
podziałem na 2 etapy  określone w kosztorysie  nakładczym stanowiącym  załącznik do 
niniejszej specyfikacji:
kosztorys nakładczy  - załącznik  nr 7

2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia   znajduje  się  w  Specyfikacji   Technicznej 

stanowiących załączniki nr 5  do niniejszej specyfikacji.

3. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  „Wentylacja 

mechaniczna w budynku stołówki z zapleczem kuchennym i gospodarczym ul. Batorego 
64C, zlokalizowanej na działce 21/42”” z podziałem 
na 2 etapy  określone w kosztorysie nakładczym stanowiącym  załącznik
do niniejszej specyfikacji:
kosztorys nakładczy - załącznik  nr 7

4. Zaleca się , aby Wykonawca przed złożeniem oferty, własnym staraniem i na własny koszt 
dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 

       5.   Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym CPV:
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             CPV 45331000-6 ( Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) 

 

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na wykonaniu tożsamych

 rodzajowo robót.

VI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakie muszą
      odpowiadać ofert wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

1. Rozpoczęcie zamówienia: w dniu podpisania umowy.

2. Termin zakończenia: 30.06.2015 r.

Zamawiający  będzie  wymagał  aby  realizacja  zamówienia  była  zgodna   z  harmonogramem 

realizacji stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji.

Uwaga: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy harmonogram przedłożony przez 

Wykonawcę może zostać zweryfikowany przy zachowaniu w miarę możliwości  długości  cykli 

podanych przez  Wykonawcę,  przy czym ostateczny termin zakończenia  inwestycji  nie  może 

przekroczyć daty 30.06.2015r.

VIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
       zawarcia umowy.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie tożsamym
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          z    niniejszym zamówieniem.   

  b/ posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenia; 

    c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

        Zamówienia; tj. :

            * zrealizowali w ciągu pięciu lat przynajmniej trzy systemy wentylacji mechanicznej 

               Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty

              potwierdzające, 

          

• dysponują  bądź będą dysponować,  w  tym osobą z  uprawnieniami  do  kierowania  pracami  z 

zakresie branży sanitarnej .

- kierownik budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie przewidzianym w niniejszym   zamówieniu 

        d/ znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.; 

         - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 .000,00 zł.

               /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych /, oraz mają za ubiegły rok rok obroty nie mniejsze niż 100 000 zł. 

- ma

             - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej 

                z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł / słownie: sto  tysięcy złotych/. 

        e/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

            art.24 ust.1 ustawy Pzp.

F/ dokonali wizji lokalnej terenu gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia. 

   2. Spełnienie ww. oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie

      dokumentach wymienionych w Rozdziale X. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

      będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

   3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

       z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem oferty.

IX. Inne wymagania wobec Wykonawców.
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1. Zobowiążą się do wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.06.2015r
2. Zobowiążą się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty , na okres co najmniej  36 miesięcy 

licząc od daty końcowego odbioru robót i wyraża zgodę na rozszerzenie okresu rękojmi za wady 

na okres 24 miesiące.

3. Zobowiążą  się  do  zawarcia  umowy  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  niniejszej 

specyfikacji .

4. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.

5. Wyraża zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.

6. Zapoznają się z warunkami udziału w postępowaniu zwanych dalej specyfikacją oraz warunkami 

przetargu i nie wnoszą żadnych uwag.

7. Złożą komplet wymaganych dokumentów.

8. Spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

9. Podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

10. Przy  wykonaniu  zamówienia  zapewniają  stosowanie  materiałów  i  urządzeń  spełniających 

wymogi  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji,  a  ich  standard,  jakość  i  parametry 

techniczne nie będą gorsze od tych, które określił Zamawiający w Specyfikacji technicznej

11. Zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie technologia  jaki i urządzenia  muszą być zgodne 

z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  europejskimi  i  Istotnymi  Warunkami  Udziału  w 

Postępowaniu,  przedstawiając  zaświadczenie  (kserokopia  dokumentu  potwierdzona  za 

zgodność  z  oryginałem),  potwierdzające  że  produkty  będące  przedmiotem  zamówienia 

odpowiadają  określonym  normom  lub  specyfikacjom  technicznym,  np.  certyfikat  niezależnej 

jednostki  notyfikowanej  potwierdzający,  że  produkowane  urządzenia  spełniają  określone 

wymagania .

12. Zapewnią  podjęcie  prac  serwisu  gwarancyjnego  w  terminie  nie  dłuższym niż   48  godz. od 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

13. Oferta musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

X. Udział w postępowaniu Podwykonawców.
          Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu udziału Podwykonawców.

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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1. Kompletny i podpisany formularz ofertowy / załącznik nr 1/ .

2. Oświadczenia :  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu /  załącznik  nr  1a/  powinno  być 

złożone przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.

 W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej 

wykonawców  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu może  być 

złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną /załącznik nr 1b/ (jedynie w 

sytuacji jeśli każdy przez nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone 

wspólnie,  lecz  w  takim  przypadku  oświadczenie  musi  być  złożone  i  podpisane  przez 

pełnomocnika lub przez  osoby reprezentujące wszystkich wykonawców.

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu   do  składania  ofert.  W przypadku złożenia  oferty  wspólnej  wymagane jest  złożenie 

dokumentu przez każdego z uczestników.

4. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego,  potwierdzające,  że 

Wykonawca  nie  zalega  z  opłacanie  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze 

upływem terminu  składania  ofert.  W przypadku  składania  ofert  przez  podmioty  występujące 

wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika.

5. Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 

Społecznego,  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 

ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem 

zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu  składania  ofert.  W przypadku  składania  ofert  przez  podmioty  występujące  wspólnie 

właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika.

6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8  i  9  ustawy Prawo zamówień publicznych,  wystawiona nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed 

upływem terminu  składania ofert.  W przypadku składania ofert  przez podmioty występujące 

wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego uczestnika.
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Jeżeli,  w  przypadku  wykonawcy  mającego  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, 

osoby,  o  których mowa w art.  24 ust.  1  pkt  5-8  ustawy Prawo zamówień publicznych mają 

miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca  składa  w 

odniesieniu  do  nich  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  albo  administracyjnego 

miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 

pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób 

nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem sądowym,  administracyjnym  albo  organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

             Dokumenty wymienione w punktach 3-6 Wykonawca składa w celu wykazania braku
             podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat  przed upływem terminu składania 

ofert  ,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  z  podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 

roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo 

ukończone./załącznik nr 2a

8. Dokumenty potwierdzające, że systemy , o których mowa w Rozdziale VIII zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

9. Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia 

niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 2a.

10. Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 

wymagane uprawnienia.

             Dokumenty wymienione w punktach 7 -10 Wykonawca składa w celu wskazania
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             spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
             odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
                
      11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca

            posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność

            kredytową wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż  50.000 zł / słownie pięćdziesiąt tysięcy zł/

            wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     12. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny  dokument potwierdzający, że wykonawca jest

           ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

           z przedmiotem zamówienia do wysokości 100.000 zł /słownie: sto  tysięcy złotych/

           Dokumenty wymienione w punktach 11 – 12 Wykonawca składa w celu wykazania
          spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
          wykonanie zamówienia.

     13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

           Polskiej, dokumenty o których mowa w punkcie 3,4,5,6 , przedkłada dokument lub dokumenty

           wystawione  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające

            odpowiednio, że:

           a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6

               miesięcy przed upływem terminu składania ofert/,

           b/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

               albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu / wystawione nie

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skradania ofert/,

           c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie/ wystawione nie wcześniej niż 

               6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/,

           d/ zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6 składa zaświadczenie właściwego organu

               sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której

               dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy /wystawione nie

               wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/.

      14. W przypadku, gdy o zamówienie obiegają się wykonawcy wspólnie składający ofertę taki

            oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania  ich 
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            w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

            umowy w sprawie zamówienia. z ww. pełnomocnictwa winno wynikać:

• skład konsorcjum - wykonawców składających wspólną ofertę

• wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem 

zakresu jego umocowania,

• określenie  celu  wspólnych  działań  jako:  złożenie  wspólnej  oferty  oraz  zrealizowanie 

przedmiotu niniejszego zamówienia,

• oznaczenie czasu trwania konsorcjum / na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia i okres gwarancji/rękojmi/.

•

      15. W przypadku gdy Wykonawca będzie 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:

            zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
            niezbędnymi do realizacji zamówienia. Przedstawiane pisemne zobowiązanie tych podmiotów

            do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

            wykonywaniu zamówienia lub inny właściwy dokument, powinny wskazywać na sposób

            wykorzystania tych zasobów przy realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, potwierdza

            spełnienie warunków, polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział

            w realizacji  części zamówienia, Zamawiający żąda aby Wykonawca przedstawił w odniesieniu 

            do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 3,4,5,6. Wykonawca powołujący się przy

            wskazaniu warunku spełnienia udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów

            przedkłada informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, dotycząca

            podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, potwierdzająca wysokość posiadanych przez

            ten podmiot środków finansowych lub jego zdolności kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 

            3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    16. Do składanej oferty Wykonawca winien załączyć również:

           a/ kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej     – w celach informacyjnych,

           b/ stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny robót – 

               w celach informacyjnych,

           c/ zestawienia M /materiałów/ i S / sprzętu/ wraz z ich cenami jednostkami – w celach

               informacyjnych,
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           d/ formularze cenowe wg załączonych wzorów.

           Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys     
ofertowy oraz informacje, o których mowa w ppkt b/ i c/ będą jedynie wykorzystywane  

            jako         dokumenty pomocnicze do obliczenia wynagrodzenia  należnego wykonawcy w   
przypadku odstąpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do 
określenia zakresów wykonywanych prac przy rozliczeniu fakturami częściowymi.

    17. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  przez

          Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy

          złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

          złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich

          złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

          postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny

          potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 

          przez oferowane usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie

          później niż w dniu, w którym opłynął  termin składania ofert.

18. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy w wyznaczonym przez siebie terminie 

      do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. Dokumenty muszą być

      składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie zaświadczonej kopii, gdy

      złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

      prawdziwości.

      Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błędy, spowoduje

      wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
     przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
     do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszystkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy

     przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. Jeżeli są one przekazane za pomocą faksu lub
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     elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej musi potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli

     niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż do końca dania, w którym upływa połowa

     wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,

    którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku,

    Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

    Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie

    treści SIWZ

5. Nie  przewiduje  się  zebrania  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących 

specyfikacji.

         6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

       Ewa Kaźmierczak tel. 662 148 294
7. Porozumiewanie się Wykonawców z upoważnionym pracownikiem odbywać się może tylko 

    w godzinach od 10.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie

    Zamawiającego ,  96-100 Skierniewice Jagiellońska 28.

XIII Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium. 

       

XIV Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XV.         Opis sposobu przygotowania oferty.  
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

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. Jeżeli oferta

      Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający

      może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych

      Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu .

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę 

       ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1

      do niniejszej Specyfikacji.

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

       bądź niezmywalnym atramentem.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 

     i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 

     składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 

    oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące

       ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego

        oraz opisanych w następujący sposób: 

   Oferta na:  

 „Wentylacja mechaniczna w budynku stołówki z zapleczem kuchennym i gospodarczym”
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10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 

         oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. 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 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 

        „WYCOFANIE”.

12.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

      a/ jest niezgodna z  ustawą Pzp.

b/ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,z zastrzeżeniem

    art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp

c/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu ,

f/ zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

          się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp

XVI.     Miejsce i termin składania ofert i otwarcie ofert i .  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w rejestracji Stowarzyszenia 

do godz. 12:00., 96-100 Skierniewice, ul. Jagielońska 28

2.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

3.  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć

 w dniu 16-05-2013 r.  do godz. 12:15. w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach 

ul. Jagiellońska 28.
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 XVII.      Opis sposobu obliczania ceny .  

1. Cena ofertowa podana w Formularzu Ofertowym stanowi kwotę wynagrodzenia ryczałtowego

     Wykonawcy. Cena ofertowa stanowi wartość brutto wyliczoną przez Wykonawcę na podstawie

     dokumentacji technicznej, zapisów wynikających ze specyfikacji, wzoru umowy, zasad wiedzy

     technicznej i obowiązujących przepisów. Cena brutto będzie brana do porównania ofert.

     Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienia,

     wynikające także z:

• zabezpieczenia prac   przed dostępem osób trzecich,

• kwestii poboru wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

• ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej i innych wymienionych w Rozdziale XIX 

niniejszej specyfikacji,

• i  innych wynikających ze specyfikacji  realizowanej inwestycji  i  wymagań specyfikacji  / 

między innymi koszty promocji produktu, , gwarancji, ubezpieczeń/.

• Koszt transportu

 2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie ona wprowadzona do umowy jako

     obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji usługi / z podatkiem

     VAT/ .

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tj. 

    z dokładnością do 1 grosza.

4. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania zaproponowanego przez

    Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego.

5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

    umowy w zakresie ceny o kwotę wynikająca ze zmienionej stawki tego podatku.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących

    złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz poprawienie 

    w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
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XVIII.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
            z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

Oceny  ofert  będzie  dokonywała  komisja  Przetargowa.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 

Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert  oraz  dokonać  poprawek  oczywistych 

pomyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena  ofertowa (koszt) 100,00%

3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

     wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

    zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

    elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności

     oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające

     warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 

     wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

     wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

     do przedmiotu zamówienia.
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XIX.        Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   
            w celu zawarcia umowy.

1. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  jednocześnie  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 nazwy / firmy/ albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

    Wykonawców, którzy złożyli  oferty;

2/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3/ Wykonanych, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

    uzasadnienie faktyczne i prawne;

4/ terminie, po którego upływie umowa  w sprawie zamówienia może być zawarta;

5/ niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których

    mowa w pkt. 1,na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej

    siedzibie.

2. Umowa może zostać zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak, 

niż przed upływem terminu związania ofertą ( art.85 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp).

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu,  o  którym mowa w ust.  2 jeżeli  

złożono tylko jedną ofertę.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, w 

terminie określonym przez Zamawiającego.

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

6. Zamawiający  nie  będzie  żądać  od  Wykonawców,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W  celu  zawarcia  umowy  upełnomocniony  przedstawiciel  Wykonawcy,  który  wygrał  przetarg 

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.
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8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający będzie żądał 

przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia,  umowy  regulującej  współpracę  tych 

Wykonawców.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie  kierownika 

budowy o przyjęciu odpowiedzialności oraz kserokopię uprawnień  i zaświadczenia z właściwej 

Izby Samorządu Zawodowego, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji  i  Informacji  o 

Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności.

XX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej
umowy.

            1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy

                stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji.

            2. Zamawiający będzie żądał, aby poszczególne elementy robót były wykonywane w  terminach

                określonych w harmonogramie rzeczowo -finansowym. Jeżeli nieterminowość wykonania robót

                spowoduje zerwanie umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości

                pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem / zgodnie z zapisami podanymi we

                wzorze umowy – załącznik nr 3/.

            3. Faktura końcowa będzie wystawiona i opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy, w tym 

                po przeprowadzeniu rozruchu i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatni element robót

                i pozostałe nieopłacone należności za wcześniej wykonane i odebrane  etapy robót.

            4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

                umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.

             5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku

                  realizacji niniejszej inwestycji.

              6. Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia:

                   * każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

                   * zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności,

                      których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. 

                      Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek  ze stron w wyniku ich

                      nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać 

                      ten skutek, iż:

                      - umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na
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                        rażącą stratę grożącą jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy,

                        albo też,

                      - wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

               

         Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej 

         z  okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich

         wprowadzenia:

            1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

             1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które

                    uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,

                    dokonywanie odbiorów;

1.2. zmiany  będą  następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  w 

szczególności

a/ wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;

b/ konieczność osunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy

    dokumentacji projektowej;

1.3. zmiany będą następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a/ niedotrzymania zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

    decyzji, zezwoleń itp.

b/ odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na  skutek  błędów  w  dokumentacji  projektowej  przekazanej  Wykonawcy  przez 

Zamawiającego.

             2. Zmiana sposobu spełnienia świadczeń:

             2.1. zmiany technologiczne, w szczególności:

                    a/ konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

                        technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji

                        gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym

                        wykonaniem zamówienia;

                    b/ konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań

                        technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

                       zmiany wskazane w punkcie c/ będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym

                       oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu

                       takich zmian może ponieść Zamawiający – wyłącznie w kwocie równej zwiększonym 

                       z tego powodu kosztom.
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              2.2. zmiany osobowe – zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

                      umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 

                      o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także specyfikacji,

                      będzie wymagała również zaakceptowania przez  Zamawiającego.

              3. Pozostałe zmiany

              3.1. zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie

                     kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość

                     zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez

                     Wykonawcę.

             3.2. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

                     W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych

                     zmian umożliwiających unikniecie zaistniałej kolizji.

                     W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, 

                     przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane

                     koszty, które Wykonawca podniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia

                     aniżeli wynikającymi z umowy.

             4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

                   wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

XXII.       Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres strony internetowej : wspolnatroska.pl
Adres e-mail: biuro@wspolnatroska.pl

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich będą prowadzone rozliczenia
         między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone  w złotych polskich. 

XXIV. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  w  przypadkach,  o 

których mowa w art.93 ustawy Pzp.
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1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach , gdy:

1.1. nie złożona zostanie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;

1.2. cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższy  kwotę, 

którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba,  że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

1.3. w przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie;

1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było 

wcześniej przewidzieć;

1.5. postępowanie  obarczone jest  niemożliwą  do usunięcia  wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O  unieważnieniu  postępowania  Zamawiający  powiadomi  równocześnie  –  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne -wszystkich Wykonawców, którzy:

2.1.ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia-  gdy  postępowanie  zostanie  unieważnione 

przed upływem terminu składania ofert;

2.2.złożyli oferty- gdy postępowanie zostanie unieważnione po upływie terminu składania 

ofert.

3. 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.

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy , który 

ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu  zamówienia  lub obejmuje  ten sam przedmiot 

zamówienia.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
         postępowania o udzielenie zamówienia.
1.Wobec  treści  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  czynności  podjętych 

przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego 

czynności,  do  której  jest  obowiązany  na  podstawie  ustawy  Pzp,  Wykonawca  może  wnieść 

odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art.180 ust.1 ustawy Pzp.
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2.Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której 

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy   Pzp  ,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 

zarzutów,określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające 

wniesienie odwołania.

3.Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 

certyfikatu.

4.Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu przed  upływem  terminu  do  wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Termin do wniesienia odwołania wynosi 10 dni od dnia, w którym Wykonawca [powziął lub przy 

zachowaniu  należytej  staranności  mógł  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących 

podstawę jego wniesienia, z zachowaniem terminów o których mowa w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.

6.W przypadku wniesienia  odwołania  wobec postanowień SIWZ Zamawiający  może przedłużyć 

termin składania ofert.

7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XXVI. Inne postanowienia.

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ odpowiednio mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004roku-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010r.Nr 113 poz.759 z późn.zm.).

2.Zgodnie z art.14 ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks 

cywilny ( Dz.U.Nr 16, poz.93 , z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Data: Zatwierdził:
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	   a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie tożsamym
          z    niniejszym zamówieniem.   
	  b/ posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenia; 
	    c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
	        Zamówienia; tj. :
	        d/ znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.; 
	1. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium. 
	1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
	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. Jeżeli oferta
	      Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający
	      może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych
	      Wykonawców.
	3. Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu .
	4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę 
	       ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
	5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1
	      do niniejszej Specyfikacji.
	6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
	       bądź niezmywalnym atramentem.
	7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 
	     i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 
	     składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie 
	    oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą parafowane. 
	8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
	       ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
	10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej 
	         oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
	11. 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 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
	        „WYCOFANIE”.
	12.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
	1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w rejestracji Stowarzyszenia 
	do godz. 12:00., 96-100 Skierniewice, ul. Jagielońska 28
	2.  Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
	3.  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
	 w dniu 16-05-2013 r.  do godz. 12:15. w siedzibie Zamawiającego w Skierniewicach 
	ul. Jagiellońska 28.
	3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
	     wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
	4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
	    zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
	    elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
	5. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
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