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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

Zgorzelec: Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i
montaż ścianki wspinaczkowej
Numer ogłoszenia: 385314 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec , ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel.
0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie oraz dostawa i montaż ścianki (wieży) wspinaczkowej do treningu i rekreacji o powierzchni min
152 m2 . Ściankę wspinaczkową należy zainstalować na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu
przy ul. Maratońskiej 2 - działka o numerze ewidencyjnym 29/1 Obręb VI, AM - 5. Teren Stadionu Miejskiego
posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru śródmieście w Zgorzelcu
uchwalony uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
z dnia 07.12.2009r. nr 210 poz. 38882. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji
projektowej ścianki (wieży) wspinaczkowej w skład której wchodzi: a) koncepcja architektoniczna - 2 egz., b)
projekt budowlany - 4 egz., w skali 1:50 w zakresie rzutów, przekrojów, skoordynowany we wszystkich branżach,
zawierający wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, zestawienia materiałów, rysunki
detali, w skład którego wchodzą: - projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz część
rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia
budowlanego i zapewniającej jego czytelność, nie mniejszej niż 1:500 - 4 egz., - przekroje poprzeczne
charakterystyczne konstrukcyjne w skali 1:50, c) projekt wykonawczy ze stopniem szczegółowości
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umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych,
określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 4 egz., d)
Specyfikacja Techniczna Ogólna i Szczegółowa Wykonania i Odbioru Robót, zawierająca zbiory wymagań
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości zastosowanych
wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych - 3 egz., e) przedmiar
robót - 3 egz. 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę, 3) wykonanie
dokumentacji powykonawczej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, 4) zgłoszenie
rozpoczęcia robót budowlanych, 5) wykonanie konstrukcji oraz przygotowanie paneli ściany, 6) dostawę i montaż
wyposażenia ściany, 7) przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zgodnie z obowiązującymi normami, 8)
dostawę i montaż wyposażenia ściany wspinaczkowej: liny, uprzęże, przyrządy asekuracyjne, 9) zapewnienie
serwisu i obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, 10) przeszkolenie 4 osób wskazanych przez
Zamawiającego w zakresie obsługi ścianki wspinaczkowej, wraz z wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu
kwalifikacji umożliwiających obsługę ściany, i nadaniem tytułu Operator Ściany Wspinaczkowej, 11) przygotowanie
i zamontowanie (w miejscu montażu ściany wspinaczkowej) Instrukcji Obsługi i Regulaminu korzystania z
przedmiotu zamówienia, sporządzonej w języku polskim. 3. Istotne postanowienia dotyczące dokumentacji
projektowej, wymagane przez Zamawiajacego: 1) Koncepcja powinna zawierać informację o podstawowych
parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych, materiałach proponowanych do
zastosowania, 2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów, norm i zasad
wiedzy technicznej a w szczególności: a) Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r.
Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.), b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.), c)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn.zm.), d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.) e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), 3) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością i zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad
wiedzy technicznej. 4) Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest wykonać
opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a
wynikające z wymagań właściwych urzędów lub właściwych jednostek. 5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, przepisami techniczno-budowlanymi i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 6) Wykonawca zobowiązany jest na każdym
etapie opracowywania dokumentacji, o której mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym do konsultacji z
Zamawiającym w szczególności, w przypadku pojawienia się czynników mających istotny wpływ na koszt przyszłej
inwestycji tj. rozwiązań funkcjonalno - użytkowych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych itp. 7) W
przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji z urządzeniami podziemnymi Wykonawca zobowiązany jest

2011-11-18 10:34

3z8

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=38...

zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy, tj. Projektantów odpowiednich branż w celu rozwiązania zaistniałej kolizji.
8) Przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, objętego robotą
budowlaną, celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Wizję lokalną Wykonawca
dokona na koszt własny. 9) Zobowiązuje się Wykonawcę, aby w ramach umowy pełnił funkcję nadzoru
autorskiego w zakresie: a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z
projektem, b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzupełnienia projektu w
rozwiązania robocze oraz wyjaśnienia Wykonawcy robót, wątpliwości powstałych w toku realizacji robot.
10)Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację, zarchiwizowaną na
płytach CD/DVD. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach na formacie PDF.
Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien być również
zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań
dokumentacji projektowej. 11)Wykonawca projektu odpowiada za zgodność projektu w wersji papierowej z wersją
elektroniczną. 12)Wszystkie opracowania Wykonawca wykona na koszt własny. 13)Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiajacego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady, zmieniające jej wartość lub
użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego, został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały budowlane. W dniu podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru robót, Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu udzielenie gwarancji jakości na
wykonany przedmiot umowy i zastosowane do realizacji zamówienia materiały wraz z podaniem terminu upływu
gwarancji. Jeżeli producent udzieli dłuższej gwarancji na materiały zastosowane do wykonania przedmiotu
zamówienia, obowiązywać będzie gwarancja producenta. 6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca
zobowiązany będzie do przeprowadzania w każdym roku kalendarzowym, przeglądów gwarancyjnych a także
przeglądu pogwarancyjnego; przy czym Zamawiający wymaga by pierwszy przegląd gwarancyjny nastąpił po
upływie 6 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót. 7. Wykonawca jako wytwórca odpadów w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych
podczas realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2010r.
Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst
jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz.150 z późn.zm.). 8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w terminie wskazanym w
umowie. 9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.). 10.
Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiące nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.91-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 249,00 zł.
PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł.) 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium
przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być na koncie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie
okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta Wykonawcy
wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. 4. W zależności od woli wykonawcy
wadium może być wnoszone w 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
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). UWAGA! Wadium wniesione w
formach o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp musi gwarantować Beneficjentowi zapłatę sumy
gwarancyjnej jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 5. Zamawiający wymaga
załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 35124012971111000025654013
Bank PEKAO S.A. I O/Zgorzelec. Na przelewie należy umieścić informację : Wadium na Centrum sportów
ekstremalnych w Zgorzelcu - dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 24.13 SIWZ. 8.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
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zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę . 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana : a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, b/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c/ zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że
udowodni, ze wynika to z przyczyn należących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał (zakończył) jako
Wykonawca lub Podwykonawca: - trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu ścian
wspinaczkowych zewnętrznych, wolnostojących, posadowionych na fundamencie o łącznej wartości
brutto 200 000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie w oparciu o analizę
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, z treści których wynikać będą informacje
potwierdzające spełnienie w/w warunku. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnia
powyższego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, iż w
przypadku gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót, kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN,
Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN
publikowany przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) dysponuje minimum 1 osobą,
która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wraz z informacją Wykonawcy o podstawie do
dysponowania tą osobą, b) dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Projektanta,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie w oparciu o analizę
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, z treści których wynikać będą informacje
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potwierdzające spełnienie w/w warunku. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnia
powyższego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności
określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) 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
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zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust.
1 pkt. 2, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) wypełniony i podpisany
formularz Oferta - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ. Powyższe oświadczenie, Wykonawca
składa w przypadku gdy zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia. W przypadku nie dołączenia do
oferty powyższego formularza, bądź jego nie wypełnienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie
własnymi siłami.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień umowy, przy czym warunki takiej zmiany
Zamawiający określił w § 12 ust. 2 projektu umowy. 1. Zakres przewidzianych zmian: 1) termin określony w pkt. 4
SIWZ i § 3 ust. 1 projektu umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a)
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności dot. przekazania terenu budowy, dokonania odbioru końcowego robót, b) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, c)
wstrzymania robót budowlanych przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, 2) Zmiana harmonogramu rzeczowego realizacji inwestycji, w przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, 3) Strony dopuszczają możliwość zamiany harmonogramu rzeczowego realizacji
inwestycji, z przyczyn technicznych lub technologicznych bądź wynikajacych z organizacji procesu inwestycyjnego
(budowlanego). 4) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację
umowy, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 projektu umowy, będzie możliwa w każdym czasie w trakcie związania
umową pod warunkiem, że osoby te posiadać będą co najmniej takie same uprawnienia jak osoby wskazane
przez Wykonawcę w ofercie. 5) Zmiana Podwykonawcy możliwa będzie jedynie wtedy, gdy zakres realizowanych
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przez Podwykonawcę robót, nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu robót wskazanych w ofercie Wykonawcy,
a które zaplanował on do realizacji przez Podwykonawcę. Zmiana taka możliwa będzie jedynie na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, do którego winien załączyć projekt umowy z Podwykonawcą, przy czym wymagana jest w
tym przypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z innym Podwykonawcą. 2.
W przedstawionych w punkcie 1 podpunkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy
realizacji umowy, z tym, że okres przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy równy będzie co najmniej
okresowi przerwy lub postoju. 3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron
umowy. 4. Strona ubiegająca się o zmianę umowy w w/w przypadkach, powinna zwrócić się do
Wykonawcy/Zamawiającego w formie pisemnej z wnioskiem, o wprowadzenie zmian w umowie aneksem, w
terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadnionego zmianą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Zgorzelec
Wydział Zamówień Publicznych 59-900 Zgorzelec ul. Domańskiego 6 pokój 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011
godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Zgorzelec 59-900 Zgorzelec ul. Domańskiego 7 Punkt Obsługi Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PolskaSaksonia 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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