SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE

Przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Prawo zamówień publicznych

na:
Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania „Budowa
zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga
w Radomiu”
Kod CPV
budowlanych

74222100 – 2 usługi architektoniczne z zakresu obiektów
44000000 – 0 konstrukcje materiały budowlane, wyroby
pomocnicze dla
budownictwa
45260000 – 7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych oraz inne podobne roboty
specjalistyczne
45100000 – 8 przygotowanie terenu pod budowę

Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
Nazwa Zamawiającego:
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:
telefon
fax

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Narutowicza 9, 26-600 Radom
www.mosir.radom.pl
poniedziałek-piątek w godzinach: 7.30 - 15.30
048/ 385 10 00
048/ 385 10 03

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
sekretariat
znak postępowania:
10/2012/ZP
Sporządził:
Robert Pankowski
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Inwestycja realizowana będzie przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Narutowicza 9,
26-600 Radom.
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych,
 strona internetowa Zamawiającego – www.mosir.radom.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania „Budowa
zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu”.

Zamówienie dotyczy wybudowania wraz z opracowaniem projektu technicznego zadaszenia
na terenie Stadionu przy ul. Struga 63 w Radomiu. Trybuny są odkryte, usytuowane na
wale ziemnym z dwóch stron boiska piłkarskiego. Obiekt całkowicie ogrodzony.
Podstawowe parametry stadionu:
powierzchnia terenu – 25.000,00 m2
powierzchnia boiska – 8.000,00 m2
Należy zaprojektować zadaszenie jednego sektora trybun (min. 250 miejsc siedzących )
stadionu
zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Programu
funkcjonalno – użytkowego lub zadaszenie min 250 miejsc siedzących w innym układzie np.
zgodnie ze szkicem stanowiącym załącznik nr 1A do Programu funkcjonalno – użytkowego.
Zamawiający wymaga aby zadaszenie obejmowało min.6 rzędów miejsc siedzących.
Zakres dokumentacji projektowej opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072
z póź. zmianami), obejmuje:
- projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej – 6 egz.
- projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej – 6 egz.
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z póź.
zmianami) - 2 egz.
Koncepcję budowy zadaszenia na stadionie przy ul. Struga w Radomiu należy przekazać w 2 egz. do
tutejszego Wydziału, celem uzgodnienia i aprobaty, w terminie 1 m-ca licząc od dnia podpisania umowy.
Zamawiający w terminie do 3 dni zaakceptuje koncepcję lub wezwie Wykonawcę do przedstawienia
kolejnego wariantu.

Opracowaną dokumentację projektową należy sporządzić również w wersji
elektronicznej.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
Załącznik Nr 1 do SIWZ

- Program funkcjonalno - użytkowy

3. Wymagania Zamawiającego
 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania prac projektowych i
uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę, a w terminie umożliwiającym wprowadzenie
ewentualnych zmian do projektu.
 Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy oraz jego otoczeniem w celu
oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty obejmującej
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do
prowadzenia prac projektowych, jak i robót budowlanych oraz wnieść ewentualne
uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.
 Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem
szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi
Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
 Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym
związane.
 Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy
Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.
 Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać
aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do
stosowania w budownictwie.
 Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych
na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.
 Oferta oraz zestawienie kosztów muszą uwzględnić wszystkie koszty związane
z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji
jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp.
 Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej
budowy, należy przy odbiorze przedstawić dokument jego składowania lub utylizacji i
ponieść koszty z tym związane.






Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od dnia
bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą
i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) łącznie
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3 egz.), która winna zawierać dane techniczne
(wielkości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.
Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach
Wykonawcy.
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się
wyłącznie te roboty, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział 4.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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Rozdział 5.

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 15.03.2013 r.

Rozdział 6.

Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest
wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

1.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące
wymagania:

1)
2)

musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty
wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak:
 oferta Załącznik nr 3,
 wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację zamówienia (Zał.
nr 5 do SIWZ)
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego
konsorcjum.
b) oświadczenia i dokumenty, takie jak:
 odpis z właściwego rejestru,

oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 oraz
oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 oraz załącznik Nr
2a do SIWZ),
każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.

Rozdział 8.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

1.Przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
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Rozdział 9.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej
[PLN].

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi dysponować osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego
zamówienia posiadającą/mi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz
do projektowania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ) w specjalnościach:
a) architektonicznej lub konstrukcyjno- budowlanej .
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o posiadaniu takich
uprawnień oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia, wydanego przez
właściwą izbę samorządu zawodowego.
3) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2.

3.

4.

5.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc
od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót
budowlanych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający oceni spełnianie w. w. warunków udziału w postępowaniu na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawców.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

w niniejszym postępowaniu
1. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków udziału
6

w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których
wzór stanowią odpowiednio Załączniki Nr 2 oraz 2a do SIWZ.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
1.3Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz do projektowania w specjalnościach:
a) Architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej
oraz oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia, wydanego przez właściwą
izbę samorządu zawodowego lub innego równoważnego dokumentu zgodnie z
warunkami ustanowionymi przez prawo państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie
z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
1.4.
Oświadczenie o udzieleniu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i
zastosowane materiały
w postaci podpisania formularza oferty.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych
dokumentów i oświadczeń
w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
3. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 2 rozporządzenia 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. Nr 226, poz. 1817).

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
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. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank: Pekao S.A. II O/Radom
Nr rachunku: 89 1240 3259 1111 0010 1245 1107
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej
„wadium” dołączonej do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
10. 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 wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 13. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie powyżej nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną
korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mail:
mosir@mosir.radom.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za
pomocą faksu lub e-maila – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania, wysyłając faks lub e-maila – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, przyjmuje się,
że pismo wysłane
przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub e-maila podany przez Wykonawcę,
zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
2. Forma pisemna wymagana jest do:
 złożenia oferty wraz z załącznikami,
3.Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła
zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na niniejszą
specyfikację. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
4.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Robert Pankowski: tel. 48/ 385 10 00,
e-mail:mosir@mosir.radom.pl

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Opakowanie i adresowanie oferty
Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
i opisanym:

Nadawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
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OFERTA NA: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia w ramach zadania „Budowa
zadaszonej trybuny na stadionie przy ul. Struga w Radomiu”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
tj. 29.11.2012 r. godz. 10.15
Uwaga
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania
opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.
2) Podpisy
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
 w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby
posiadające Pełnomocnictwo.
3) Pełnomocnictwo
 w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres
upełnomocnienia,
 w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM”:
a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
c) przez notariusza.
W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
4) Forma dokumentów i oświadczeń

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:
 oryginałów (oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie
dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oferta, wykaz robót),
 oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty),
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione,
(podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z
pieczęcią firmy).
W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
5) Tajemnica przedsiębiorstwa
 jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu
oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte
w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom
razem z protokołem postępowania,
 zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
6) Informacje pozostałe
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ,
 Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
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c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
7) Zaleca się, aby
 ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były
parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą
Pełnomocnictwo,
 każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana
kolejnymi numerami,
 kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może
stanowić odrębną część oferty),
 oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 3 do SIWZ) - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje
odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane
przez Zamawiającego),
8) Zmiana / wycofanie oferty
 zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę,
 o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego,
przed upływem terminu,
 pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając
odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
 do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
9) Zwrot oferty
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul.
Narutowicza 9, sekretariat , w terminie do dnia 29.11.2012 roku, godz. 10.00.

2.
3.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, sekretariat, dnia
29.11.2012 r. godz. 10.15.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.
Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką
pocztową lub kurierską).

4.
5.
6.
7.
8.

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny
1.

2.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia; zgodnie z SIWZ, Programem funkcjonalno użytkowym, warunkami umowy; w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem budowy i wnieść na piśmie w
wymaganym terminie ewentualne niezgodności opisu przedmiotu zamówienia ze
stanem faktycznym.
11

3.

4.

Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej
oferty
doliczy
do
oferowanej
ceny
podatek
od
towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt
C
KC  N  100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
2.

3.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i
miejscu zawarcia umowy.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
faksem, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2 jeżeli:
- złożono tylko jedną ofertę,
lub
- nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy, jednakże
nie później niż w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: Pekao S.A. II O/Radom
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Nr rachunku: 89 1240 3259 1111 0010 1245 1107
z podaniem tytułu wpłaty: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą
Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady.
9. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.
10. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę
niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru
Końcowego).

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami
SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z
Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy
stanowiącym Załącznik nr 4do niniejszej SIWZ.
Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty
zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym wzorze.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4.1 Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe
jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w trakcie wykonywania robót
pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub
technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego lub gdy podczas wykonywania zamówienia
pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było
przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w
prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
4.2 Zmiany do umowy mogą dotyczyć:
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:
a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub
zaniechanie części robót. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w jej § 5.
Podstawę dla zaniechania robót lub robót zamiennych stanowić może jedynie protokół konieczności, z którego
wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe
lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez wykonawcę , w tym kierownika budowy,
zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać
stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji,
b) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2) terminu wykonania zamówienia:
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub
konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin
wynikający z umowy,
b) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”.
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Rozdział 22. Inne informacje
Nie przewiduje się:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy PZP

Rozdział 24. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 2a

Program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami
Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 44 ustawy dotyczące art. 22 ust
1oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4

Wzór oferty
Wzór umowy z załącznikiem nr 1 do umowy (harmonogram rzeczowo –
finansowy)
Uwaga: Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony
przez wybranego Wykonawcę i stanowić będzie załącznik do
zawartej umowy
Wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację przedmiotu
zamówienia

Załącznik Nr 5
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