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Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon/fax: (0-32) 2612010/2612402
NIP: 6292170981
REGON: 276-83-27-55
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP04/CSiR/10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa zamówień publicznych na roboty budowlane pn.

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie
Górniczej”
nazwa przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY
przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
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Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/04/CSiR/10
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon/fax: (0-32) 2612010/2612402
NIP: 6292170981
REGON: 276-83-27-55
2. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej
Pzp.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.:
„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”.
3.1 Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:
−
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
−
postanowień zawartych w treści przyszłej umowy (zał. Nr 5 do niniejszej SIWZ)
−
dokumentacji projektowej (zał. Nr 6 do niniejszej SIWZ), składającej się z:
- opracowania projektowego,
- przedmiaru robót.
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do niniejszej SIWZ).
opisu układu linii boisk sportowych i stref zał. (Nr 8 do niniejszej SiWZ)
Wskazane w ww. dokumentacji typy i symbole urządzeń zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i
warunków techniczno – użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od
przyjętych w dokumentacji lub równoważnych oraz spełniających wymagania norm mających zastosowanie do
budowanego systemu.
2. Zamówienie realizowane będzie na obiekcie Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej,
al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca wykonywania prac, po
uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 032 2616195.
3. Na wykonane prace Wykonawca udziela min. 36 miesięcy gwarancji jakości.
3.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
45432000-4; 45432100-5
3.3 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
4. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość
zamówienia.
5. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego
opisanego w SIWZ.
6. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia: bezpośrednio po podpisaniu umowy.
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Termin zakończenia: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. Zamawiający zamierza zakończyć realizację zadania
nie później niż do 31.08.2010 r.

8.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia składa odpowiednie oświadczenie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni wykazać ze:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia
odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
których należyte wykonanie potwierdzone zostało referencjami. Zamawiający uzna, że
umieszczone w wykazie zamówienie odpowiada rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
jeśli: wykonane zostało zgodnie z normą PN-EN 14904: 2009 w standardzie spełniającym
warunki uzyskania certyfikatu FIBA; remontowana nawierzchnia była nie mniejsza niż 1000m2;
zamówienie obejmowało podstawowe rodzaje robót właściwe dla przedmiotu zamówienia, tj.:
cyklinowanie i szlifowanie powierzchni parkietu, gruntowanie i lakierowanie powierzchni
parkietu, malowanie linii boisk sportowych i stref. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dokonania wizji lokalnej obiektów umieszczonych w wykazie w celu weryfikacji załączonych
referencji.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni wykazać, że:
- dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, tj:
1. Cykliniarka bębnowa – maszyna elektryczna przeznaczona do szlifowania parkietu taśmy
ściernej napędzanej przez wałki, o następujących parametrach:
- zasilanie elektryczne z sieci jednofazowej 230V/50Hz
- moc min. 1,5 kW
- rozmiar taśmy: min. 200mm x 500mm
2. Cykliniarka talerzowa – maszyna elektryczna przeznaczona do polerowania parkietu za
pomocą tarczy/tarcz, o następujących parametrach:
- zasilanie elektryczne z sieci jednofazowej 230V/50Hz
- moc min. 1,5 kW.
4) Sytuacji ekonomicznej
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia składa odpowiednie oświadczenie;
Uwaga:
−

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
− 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 nim 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 wykonywaniu zamówienia.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
9.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ,
Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp i nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp - wzór oświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ) wskazana data podpisania oświadczenia.
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2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca lub
będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do ich udostępnienia, tj. min.:
1. Cykliniarka bębnowa.
2. Cykliniarka talerzowa.
Wzór oświadczenia – zał. nr 3 do SIWZ.
W przypadku udostępnienia osób przez inne podmioty Zamawiający do wykazu osób załącza właściwe
pisemne zobowiązanie.
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) – co najmniej dwa zamówienia.
Załączone referencje winny być podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym. Z
referencji powinno wprost wynikać, iż dotyczy ona roboty umieszczonej w wykazie robót oraz że roboty
zostały całkowicie wykonane do dnia składa ofert. Wzór oświadczenia – zał. nr 4 do SIWZ.
9.2. Pozostałe dokumenty jakie dostarcza Wykonawca biorący udział w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu wykonawcy musi być
dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych dokumentów. Gdy wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające szczegółowy
zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną /w formie oryginału bądź
kserokopii poświadczonej notarialnie/.
2. Wypełniony formularz ofertowy – (wg wzoru załącznik nr 1) - wskazana data podpisania oferty.
3. Dowód wniesienia wadium jako potwierdzenie, że Wykonawca przystępujący do przetargu wywiązał
się z obowiązku wniesienia wadium w wysokości i formie zgodnej z zapisem
pkt 11 niniejszej SIWZ.
4. Kosztorys ofertowy, wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego zał.
nr 6 do SIWZ, zawierający wszystkie pozycje przedmiaru wraz z ich wyceną.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z
zapisem punktu 10 niniejszej SIWZ.
Uwagi:
1. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co
do jej prawdziwości.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną /dotyczącą
składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie
stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę lub wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający
zgodnie z dyspozycją art. 304 Kpk. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.
5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp spowoduje wykluczenie go z postępowania.
6. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.
7. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt 8 niniejszej SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt
9.1.1, 9.2.1 SIWZ każdy z Wykonawców składa oddzielnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt.
9.1.2, 9.1.3. SIWZ może zostać złożone wspólnie lub oddzielnie przez wszystkich wykonawców ubiegających
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się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokumenty określone w pkt. 9.2.2, 9.2.3. 9.1.4 winny być złożone
wspólne przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej przez notariusza.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.
Wadium
11.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100.
Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie
zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 2
Ustawy Pzp).
11.2. Forma wadium:
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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,
5.
poręczeniach poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona
zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- kwotę gwarancji,
- termin ważności gwarancji,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Bank konto nr
57 1560 0013 2557 1237 1226 0008, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy z załączonego do oferty dokumentu wynikać będzie,
że bank Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub
kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do występowania imieniu
wykonawcy.
Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres 30 dni od dnia 29.07.2010 r.
11.4. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- Dokumenty, o których mowa w pkt 11.2.2., pkt 11.2.3. i pkt 11.2.4., muszą obejmować swym zakresem
wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 Ustawy,
przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te
muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.
11.5. Zwrot wadium:
- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 Ustawy.
11.6. Utrata wadium:
- Utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
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12.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.
Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego
1.
Waluta oferty jest PLN. Cenę ofertową w formularzu ofertowym należy podać w PLN.
2.
Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
14.
Opis sposobu przygotowania oferty
I. Zasady ogólne
1.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę bez względu na jego rolę w ofercie.
2.
Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, w szczególności
zawierać musi wszystkie dokumenty określone w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszej SIWZ.
3.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów)
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zawierające treść
jak we wzorze.
5.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z
uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 Pzp.
II. Forma oferty
1.
Oferta musi być sporządzona:
w języku polskim
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie pisemnej jako oryginał, odpis, wypis,
wyciąg lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę,
w 1 egzemplarzu
w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu A4.
2.
Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie (czytelnym
pismem).
3.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
4.
Wskazane jest , aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
5.
Wskazane jest zamieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących
w skład oferty.
6.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7.
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
15.
Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ
1.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na warunkach określonych w art. 38 ust 1 Pzp.
2.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
4.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
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5.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
6.
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.
16. Zebranie Wykonawców
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Grzegorz Michalik

w siedzibie zamawiającego od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 15.00

pod nr tel. 032 2612010

18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Centrum Sportu i Rekreacji w
Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza - Sekretariat w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia

29.07.2010 r.

do godz.

9.00

2.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej ”
Nie otwierać przed dniem: (data i godzina otwarcia ofert zgodna z pkt. 20)

3.Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres Wykonawcy, nr telefonu, nr faxu.
19.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1.

Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio
opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"WYCOFANIE".
20. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul.
Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
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w dniu

29.07.2010 r.

o godz.

9.15

21. Tryb otwarcia ofert
1.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zadania.
2.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu na protesty.
3.
Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
4.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a)
stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
b)
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
c)
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania robót, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5.
Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, o których mowa powyżej w pkt. 21.1.
i 21.4.b)-c) niniejszej SIWZ.
22. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
23. Termin związania ofertą

1.
2.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.
Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
24. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.
Cena ofertowa powinna być podana za całość zamówienia, cyframi oraz słownie, do dwóch miejsc po
przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego oraz winna być zgodna z wartością kosztorysu ofertowego,
sporządzonego na podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem podatku VAT.
2.
Cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uwzględniać wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
3.
Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym
negocjacjom.
25. Kryteria oceny ofert.
1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie
wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
2.
Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji Przetargowej
Zamawiający w celu oceny złożonych ofert przyjął jedno kryterium oceny:
l.p. Kryterium

Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może
kryterium
otrzymać oferta za dane kryterium

1)

100 %

Cena (C)

100 punktów
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3.

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
• 100
Ci

gdzie:
Pi (C)

Ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"

C min

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i" (ocenianej)

4.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
6.
Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.
26. Oferta z rażąco niską ceną
1.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze 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.
3.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
27. Tryb oceny ofert
Uzupełnienie i wyjaśnianie ofert
1.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp Zamawiający wzywa wykonawców , którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie , chyba że pomimo uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2.
Stosownie do treści art. 26 ust. 4 Pzp Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów , o których mowa
w art.25 ust.1 Pzp.
3.
Zgodnie z art. 87 Pzp w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym,
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Poprawianie oczywistych omyłek
1.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty (zgodnie
z art. 87 ust. 2 Pzp)
2.
Oferta Wykonawcy, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona.
Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3
Pzp.
Sprawdzanie wiarygodności ofert
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) Pzp.
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28. Wykluczenie Wykonawcy

1.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści Art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
2.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
29. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Art. 89 ust. 1 Ustawy.
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria
określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w
w/w punkcie, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z Art. 139 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
zostanie zawarta na piśmie;
mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej;
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
2. Umowa jest nieważna:
jeżeli zachodzą przesłanki określone w Art. 146 Ustawy,
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
32. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w
Art. 93 Pzp
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
- złożyli oferty , w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
33. Środki ochrony prawnej
1.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Pzp.
2.
Środkiem ochrony prawnej, o których mowa w ww. punkcie niniejszej SIWZ jest odwołanie .
3.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie
Pzp, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w ustawie
Pzp
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4.
Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy
5.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5.
34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, jeśli jego otrzymanie zostanie zwrotnie potwierdzone.
35. Zastosowanie aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
36. Zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
37. Podwykonawstwo
1.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim zobowiązany
jest wskazać w Formularzu Ofertowym na wykonanie zamówienia (Załącznik
nr 1 do SIWZ) zakres prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom – zakres ten nie będzie mógł ulec
rozszerzeniu.
2.
W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie
odpowiadał jak za własne.
38. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są
L.p.

Oznaczenie
Załącznika

1.

Załącznik nr 1

2.

Załącznik nr 2

3

Załącznik nr 3

4.

Załącznik nr 4

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania

5.

Załącznik nr 5

Wzór umowy.

6

Załącznik nr 6

Dokumentacja projektowa.

7

Załącznik nr 7

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

8

Załącznik nr 8

Opis układu linii boisk sportowych i stref.

Nazwa Załącznika
Formularz ofertowy.
Oświadczenie, w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art.
22 ust. 1 Pzp i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 Pzp.
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń którymi dysponuje
Wykonawca lub będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych
podmiotów do ich udostępnienia.

Opracował: Grzegorz Michalik
Zatwierdził: Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora CSiR
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ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTOWY
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

Nazwa zamówienia: „Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
Niniejszą Ofertę składa1:

1.

Nazwa

adres

Wykonawca
Wykonawca
2.

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
E-mail
3.

Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym
oświadczam(y), że:
1.
Zapoznałem/Zapoznaliśmy się, i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami oraz warunki
przyszłej umowy.
2.
Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
3.
Deklaruję wykonanie całości zamówienia za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości:
netto: .................................................................................... PLN
słownie: ............................................................. ..................................................................................................
…....................................................................................................................................................................PLN
należny podatek VAT (22 % )tj. ............................ PLN, słownie: …..................................................................
…....................................................................................................................................................................PLN
brutto: ................................................................................................. PLN
słownie: ................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................PLN

1

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu
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4. Termin realizacji zadania: zadanie wykonam/y w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia
podpisania umowy.
5. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
6. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
zamówienia.
7. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.
/Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom2:
Podwykonawca
(nazwa i adres)

l.p.

Zakres robót zlecanych podwykonawcy

a)
b)
8. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
Numer strony w ofercie
l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Od
do

* Wykonawca wypełnia w razie potrzeby.

9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia tj. przez 30 dni.

......................................................
Data

2

.....................................................................
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej
w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo

Wykonawca wykreśla odpowiednio.

13

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

ZAŁĄCZNIK NR 2
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”
stosownie do treści Art. 44 w związku z Art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp oświadczam(y), że:
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:
1.
2.
3.
4.

Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania;
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data: .................................................
..........................................................
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej
w dokumencie upoważniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo
Uwaga!
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie
nieprawdziwych zeznań.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”
przedkładam/y:

Wykaz narzędzi i urządzeń
jakimi dysponuje dysponuje Wykonawca lub będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych
podmiotów do ich udostępnienia.

L.p.
Nazwa narzędzia lub urządzenia

Producent, model, typ

Uwagi

1

2

.................................dn…………...........
................................................................
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych
w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza
WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”
przedkładam/y:

Wykaz
wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (min. 2).
L.p. Nazwa zadania Nazwa
Miejsce
zamawiającego wykonania
(zleceniodawcy
robót)

Rodzaj
Data wykonania
wykonanych robót
oraz wielkość
powierzchni

Wartość zadania
brutto

Do załącznika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

................................................................
Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych
w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
ul. Konopnickiej 29
41-300 Dąbrowa Górnicza

Wzór umowy

UMOWA Nr /2010/CSiR/
o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ..................... r. roku w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Dabrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP
6292170981, REGON 276-83-27-55, reprezentowanym przez:
- Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
..................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (
tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.), zobowiązuje się do wykonania za
wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego zadania pn.:
”Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej” (ZP04/CSiR/10)
ogłoszonego w BZP nr ................. zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, który stanowi integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje oraz możliwości
techniczne wynikające z przepisów prawa do wykonania przedmiotu umowy.
§2
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w zakresie niezbędnym do ich wykonana protokołem
przekazania w dniu podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.
3. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 3 tygodnie od daty podpisania
umowy.
§3
1. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie zbędne materiały, odpady i
śmieci stosując odpowiednie przepisy.
2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Prawa
17
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Budowlanego, przepisów BHP i p.pożarowych oraz ustaleń wynikających ze sporządzonej oferty, z
niniejszej umowy oraz SIWZ.
3. Wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmie należyte
wykonanie zobowiązań umownych a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z
prowadzonymi pracami.
4. Wykonawca i Zamawiający uczestniczyć będą w naradach roboczych lub koordynacyjnych, jakie odbywać
się mogą na wniosek stron niniejszej umowy na terenie robót lub w siedzibie Zamawiającego.
§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest:....................
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy jest: ........................
§5
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru przedmiotu umowy po całkowitym wykonaniu
przedmiotu umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia zakładanych parametrów nie później niż w terminie
określonym w § 2 ust 3. powyżej. W przypadku przekroczenia tego terminu za każdy dzień opóźnienia w
zgłoszeniu do odbioru, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości jak w § 9 pkt 1 lit. b.
3. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru
Zamawiający powoła komisję do odbioru wykonanego zadania, w skład której wejdą przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiającego oraz wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, o czym Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.
4. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą trwały do dwóch dni roboczych licząc od
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
5. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy
podpisany przez członków komisji odbiorowej.
6. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie odbioru, protokół
sporządzi Zamawiający samodzielnie i Wykonawca przyjmie jego treść za prawidłową.
7. W przypadku ujawnienia w trakcie sprawdzania przedmiotu umowy wad, przyjmuje się, że przedmiot
umowy został wykonany w terminie usunięcia ostatniej wady poprzedzającej odbiór końcowy przedmiotu
umowy, który nastąpił bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający może również
naliczyć karę umowną w wysokości jak w §9 pkt. 1 lit. b., tj. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy.
§6
1.Wartość ostateczna wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest
zgodna z ofertą Wykonawcy i wynosi netto: .............. (słownie: .....................................), plus 22%
podatek VAT, tj, ......................., razem brutto....................................................
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu
niniejszej umowy /art.509 i nast. Kodeksu Cywilnego/.

§7
1.Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: ....................... i uprawniony jest do wystawiania faktur
VAT.
2.Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: .......................... i jest uprawniony do przyjmowania
faktur VAT.
§8
1.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie do 21 dni
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego
przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2.Za opóźnienie w regulowaniu faktur VAT przez Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 1 powyżej
Wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej .
§9
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w

wysokości 5 %
18

„Remont parkietu w Hali Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 1 powyżej;
b )za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 powyżej, za każdy dzień opóźnienia licząc
od umownego terminu wykonania zadania określonego w § 2 ust. 3;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2.Kary naliczane w pkt 1 podlegają sumowaniu.
3.Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej i obciążenia
kosztami Wykonawcy.
§ 10
1.Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane prace, wystawiając odpowiednie karty
gwarancyjne, licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu
umowy. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usuwać wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do
21 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
2. Z usunięcia wad zostanie sporządzony protokół odbioru.
3.Zamawiający zgłosi zauważone wady Wykonawcy w formie pisemnej.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w szczególności jeżeli
:
a).Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go przez
Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji zadania.
b).Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z
warunkami umowy lub narusza inne postanowienia umowy.
c).Wykonawca przerwał bez uzasadnienia realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku:
a). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy bez możliwości żądania przez wykonawcę odszkodowania w terminie 7 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
b). W przypadku o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 14
Spory , które mogą wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWI AJĄCY :

WYKONAWCA:
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ZAŁĄCZNIK NR 8
Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP 04/CSiR/10

Opis
układu linii boisk sportowych i stref
1.

Boisko do piłki siatkowej.

Boisko umieszczone w centralnej części areny, położenie niezmienione w stosunku do stanu obecnego. Kolor pola
do gry: pomarańczowy, kolor linii: biały, szerokość linii: 50 mm.
2.

Boisko do koszykówki.

Boisko umieszczone w centralnej części areny i wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami FIBA, położenie
(poza nowym układem linii wg nowych przepisów FIBA) niezmienione w stosunku do stanu aktualnego. Pole do
gry, pole „trumien” oraz pole koła środkowego niewypełnione. Kolor pola strefy poza boiskiem: ciemny niebieski
(analogicznie do stanu obecnego), kolor linii: biały, szerokość linii: 50 mm.
3.

Boisko do piłki ręcznej.

Boisko umieszczone w centralnej części areny, położenie niezmienione w stosunku do stanu aktualnego. Kolor
linii: czerwony, szerokość linii: 50 mm. Linia przerywana 9 m w konturze (w zarysie w celu naklejania linii).
4.

Boisko treningowe do piłki siatkowej I.

Boisko umieszczone w bocznej części areny, równolegle do boiska centralnego. Położenie niezmienione w
stosunku do stanu aktualnego. Pole do gry niewypełnione. Kolor linii: biały lub żółty, zbliżony do koloru parkietu
- uzgodnienie z inwestorem, szerokość linii: 50 mm.
5.

Boisko treningowe do piłki siatkowej II.

Boisko umieszczone w prostopadle do boiska centralnego, w tylnej części areny. Położenie niezmienione w
stosunku do stanu aktualnego. Pole do gry niewypełnione. Kolor linii: biały lub żółty, zbliżony do koloru parkietu
- uzgodnienie z inwestorem, szerokość linii: 50 mm.
6.

Boisko treningowe do koszykówki.

Boisko umieszczone w prostopadle do boiska centralnego, w tylnej części areny. Położenie niezmienione w
stosunku do stanu aktualnego (poza nowym układem linii wg nowych przepisów FIBA). Pole do gry
niewypełnione. Kolor linii: biały lub żółty, zbliżony do koloru parkietu - uzgodnienie z inwestorem, szerokość
linii: 50 mm.
Oznaczenia RAL wybranych kolorów:
1.
2.
3.

Biały – RAL 9010
Niebieski – RAL 5010
Pomarańczowy – RAL 2001

Uwagi:
−
−

−
−

wszystkie pozostałe linie boisk i stref posiadają położenie analogiczne go stanu aktualnego ( z
uwzględnieniem nowych przepisów FIBA),
kolejność robót w zakresie określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do
SiWZ) może zostać zmieniona na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, jeśli wynika to z
technologii zastosowanej przez Wykonawcę.
Zamawiający poza żelem alkidowym w celu szpachlowania fragmentów parkietu dopuszcza użycie
również innego, odpowiedniego dla typu użytego lakieru, zgodnie z wymaganiami producenta.
Oznakowanie pól gry należy dokonać po szczegółowych uzgodnieniach z Zamawiającym, w
uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ww. układu linii boisk i
stref bez zmiany przewidzianego zakresu robót określonego w przedmiarze robót.
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