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		Ożarów, dnia  04.07.2011r.
Z A T W I E R D Z A M:


mgr  Alicja Różańska Cembrowska
...............................................................
          (podpis i pieczęć  dyrektora szkoły)

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW
   ZAMÓWIENIA   (SIWZ)


ROZDZIAŁ I. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający:	
ZESPÓŁ   SZKÓŁ   OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów    

strona  internetowa:  www.zso-ozarow.oswiata.org.pl 

adres  email: zso-ozarow@wp.pl

Tel. - fax.  (15)861-10-16 lub (15)861-19-93 

ROZDZIAŁ II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

    1. Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonych    w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 w/w ustawy. 
   2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
   1)  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113,   poz.  759 ze zm.) zwana dalej  PZP,
   2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817  ze  zm.);
  3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224,  poz. 1796);
 
ROZDZIAŁ III.  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty  pn.:  ,,OPRACOWANIE  PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY DUŻY  PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną dla przedmiotowego zadania.  
 
 2.  Zakres i wielkość realizacji robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:
1) Roboty projektowe - opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego, który po  zaakceptowaniu przez Zamawiającego zostanie przedłożony w Starostwie Powiatowym                               w Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27 – 500 Opatów w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych na wykonanie, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę:   
a) zaprojektowanie zgodnie z koncepcją Zamawiającego dużego placów zabaw (o powierzchni ok. 500m2) będącego przedmiotem zamówienia, przy zachowaniu zgodności projektowanego szkolnego placu zabaw z założeniami rządowego programu ,,Radosna szkoła”.                                       Zgodnie z załącznikiem nr 2 do   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r.                                  w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych                                    i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 ze zm.),
 b) projekt o którym mowa powyżej powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego 
c)	 przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie gdzie planowana jest budowa placu zabaw,
d) zaprojektowana nawierzchnia na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna  amortyzować upadek dziecka  zgodnie z Polskimi Normami - PN i europejskimi normami – EUROKODAMI,
 e) projekt wykonawczy wykonania szkolnego placu zabaw należy opracować zgodnie                             z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), który  powinien zawierać:
       - projekt budowlano – wykonawczy,
      - plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno – wysokościowej   w skali 1:1000,  
      - karty techniczne oraz opis sprzętu rekreacyjnego z rysunkami podglądowymi,  
 f) elementy wyposażenia placu zabaw należy projektować w konwencji „naturalnej” 
z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane np. konstrukcja z drewna                      5 warstwowego modrzewiowego, elementy ścianki wspinaczkowej ze sklejki brzozowej, uchwyty z żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym ). Łańcuchy, drążki metalowe, liny stalowe bądź liny polipropylenowe o średnicy co najmniej 16 [mm] z rdzeniem stalowym muszą spełniać obowiązujące normy w tym zakresie. Wszystkie użyte i  wbudowane wyroby budowlane przy realizacji  placu zabaw  powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty bądź  deklaracje, certyfikaty zgodności wyrobu w odniesieniu do np.:
europejskich norm  zharmonizowanych  wdrożonych do zbioru Polskich Norm,
europejskich aprobat  technicznych, 
krajowych norm  wyrobu, wdrożonych do zbioru Polskich Norm, 
krajowych aprobat technicznych,
g) ilości  wykonanych opracowań:
 projekt budowlano – wykonawczy – 5 egz.,
 wniosek o zgłoszenie robót budowlanych  – 2 egz.,
całość dokumentacji  należy zapisać w formie elektronicznej,   
 h) założenia do rządowego programu zostały zamieszczone  na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: www.radosnaszkola.men.gov.pl" www.radosnaszkola.men.gov.pl 

2) Roboty budowlane - wykonanie dużego  placu zabaw. 

       a)  kompleksowe wykonanie  placu zabaw z wyposażeniem w tj.: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i huśtawką, most z talerzyków do balansowania, ścianka wspinaczkowa, huśtawka poczwórna, talerzyki do balansowania, rampa do skakania,  bujak skuter,  bujak podwójny delfiny, bujak koń, cztery ławki z oparciem i kosz na śmieci, o rozmieszczeniu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno użytkowym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
      b) umieszczenie przy każdym sprzęcie zabawowym, czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,
c) umieszczenie tablicy zawierającej informację pn.: ,,SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAŻONY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO” REGULAMIN – określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych,
d)  umieszczenie tablicy z napisem pn.: ,,SZKOLNE MIEJSCE  ZABAW WYPOSAŻONE      W RAMACH  PROGRAMU  RZĄDOWEGO”,
e) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i przekazanie Zamawiającemu gotowych do użytku obiektów wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną przez MEN oraz rozpoczęcia eksploatacji placu zabaw.

       Zamawiającego informuje, że wszelkie użyte nazwy handlowe opisujące przedmiot  zamówienia w SIWZ prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią  parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia  według  Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
CPV	71.22.00.00-6	 Usługi projektowania architektonicznego,
CPV	45.11.20.00-2	 Plac zabaw - projektowane urządzenia, 
CPV	45 00.00.00-7	 Roboty budowlane,
CPV	45.11.12.00-0	 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
CPV	45 22 38 00	 Wznoszenie gotowych  konstrukcji,
CPV	45.11.10.0-8	 Roboty ziemne, korytowanie pod konstrukcję, nasypy, 
CPV	45.11.20.00-2	 Plac zabaw – nawierzchnie,
CPV	45.23.30.00-9	 Elementy bezpieczeństwa na placu zabaw, 
CPV	45.23.30.00-9	 Obramowanie krawędzi trawnika z nawierzchnią bezpieczną,
CPV	45.11.27.20-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,
CPV	45.11.27.23-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,
CPV	37.53.52.00-9	Wyposażenie placów zabaw,
CPV	45.11.27.10-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

 
ROZDZIAŁ IV.  OFERTY CZĘSCIOWE 

  	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE



 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIJACE
   Zamawiający dopuszcza  możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 

ROZDZIAŁ VII. TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia :
      1)  rozpoczęcie:  od  dnia  podpisania  umowy,
      2) zakończenie:   w terminie do  30 września 2011r.  
 
2.  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – działka o nr  ewid. 1803/549 położona w mieście Ożarów ( plac szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki  w Ożarowie).   

3. Wymagany termin  gwarancji  na  roboty  budowlane  60  miesięcy,  który rozpoczyna się    od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  przez Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ VIII. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
   1) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ,
   2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP  o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące; 

    1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
        a) na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie na załączonym druku – załącznik nr 1 do oferty,

    2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, na potwierdzenie należy złożyć:
           
        a) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju                         i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał  co najmniej jedno zadanie projektowo – wykonawcze obejmujące w swym zakresie zaprojektowania i wykonania placu zabaw  o wartości jednostkowej co najmniej  na   kwotę minimum  100.000,00 zł/brutto/,  
        b) do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie  zamówienia,
         c) wykaz robót – załącznik nr 2  do oferty.

   3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie należy złożyć:
   a) Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  b) Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca, zobowiązany jest wykazać co najmniej po 1 osobie, posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej                i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (co najmniej jedna osoba z w/w zakresu lub jedna  osoba która posiada uprawnienia łączne)
	       c) wykaz osób – załącznik nr 3 do oferty,
           d) do oferty należy dołączyć Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień, który stanowi – załącznik nr 4 do oferty,
    
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, na potwierdzenie należy złożyć: 

    a)  oświadczenie na załączonym druku – załącznik  nr 1 do oferty,
    b) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 4 dotyczącej tych podmiotów.

      Uwaga;  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 wykonywaniu zamówienia.

5)   Nie  podlegają wykluczeniu.

         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga się złożenia następujących dokumentów:

       a)  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do oferty
       b) aktualny odpisu 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 w/w ustawy,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy
       c) jeżeli Wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9. 

6) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym:

      a) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub udzielają pełnomocnictwa do reprezentowania ich postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
      b)	 w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty                      i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
     c)  w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu.
    d)  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie      zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty dokumenty dla każdego konsorcjanta oddzielnie, 

7)  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia. 

ROZDZIAŁ IX.  WARUNKI WYKLUCZAJĄCE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
	
       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ X.   DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW.

  1.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy)
     jest   zobowiązany do:
	 określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie  realizowany przez podwykonawców,
	Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę                    o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty,

przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 kodeksu cywilnego.

  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez         podwykonawcę.

 3.  Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą  wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z art. 36 ust.4 ustawy prawo         zamówień publicznych – załącznik  nr 5 do oferty.

 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

ROZDZIAŁ XI.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
 1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

 2.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 
 3.	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XII.   	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA   SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1.	Oferta musi zawierać:

Oświadczenie  woli  Wykonawcy
1.	
a)	Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik do SIWZ  Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. 
b) 	Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową,
c)	Oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych tj. zakres robót powierzonych podwykonawcom.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie 
warunków podmiotowych
1.
 Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik  do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik  nr 1 do oferty
3
Wykaz osób wymienionych w postawionym warunku o dysponowaniu osobami z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień – załącznik nr 3 i 4 od oferty
4
Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzający należyte wykonanie zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem – załącznik  nr 2 do oferty
5
W/w dokumenty mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków podmiotowych
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do 
Wykluczenia z postępowania:
1.
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 24 ust.1 ustawy – załącznik nr 6 do oferty.
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 prawo zamówień publicznych, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 w/w ustawy.

 2.	Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej  powyżej  (nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty).

 3.	Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

 4.	Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

 5.	Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika.

 6.	Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo musi zawierać upoważnienie do   złożenia takiego oświadczenia.

 7.	Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

 8.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 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 ze zm.). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy dokument) przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ              I DOKUMENTÓW.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  Zamawiającego zostały podane w  rozdziale I niniejszej specyfikacji.

 2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.	
	
ROZDZIAŁ XIV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
 
 1. Osoba  uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
      1) w sprawach dotyczących procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia:  
            a) Pani  Alicja Różańska Cembrowska – Dyrektor Szkoły 
                 Tel/fax.  (15)861-10-16 lub (15)861-19-93, 
   2. Porozumiewanie się Wykonawcami z w/w osobą odbywać się może codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy  w  godz. 900 –  1400.   
 
ROZDZIAŁ XV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.

Termin związania Wykonawcy z ofertą  upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 
ROZDZIAŁ XVII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości                5 % ceny ofertowej przed podpisaniem umowy.  

    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwanego dalej ,,zabezpieczeniem” wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
    1) pieniądzu;
    2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,            z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
    3) gwarancjach bankowych;
    4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
    5) 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. 
   
           Sposób przekazania ,,zabezpieczenia” odbywać się będzie  w dniu podpisania umowy, przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 
2.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

3.	Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 

 4.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  na rachunek bankowy    Zamawiającego.

5.  Wniesione zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1  służy pokryciu roszczeń Zamawiającego               z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  ustaleń określonych w umowie, a także służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Ustala się,  że:

      1) Część zabezpieczenia stanowiąca wartość 70 % kwoty  określonej w ust. 1, zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu  30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że zostało wykonane należycie zgodnie z art. 151 ust. 1  ustawy Pzp. 
      2) Pozostała część zabezpieczenia  stanowiąca  wartość  30 % kwoty  określonej  w  ust. 1  zostanie zwrócona (zwolniona) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady zgodnie z art. 151 ust. 3  ustawy Pzp. 

     Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                     w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .

 1.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 
 2.Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ.

 3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 4.Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
	
,,OPRACOWANIE  PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO
NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY DUŻY  PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OŻAROWIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA””

                               „Nie otwierać przed dniem 19.07.2011, godz. 10 00”

5.W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie                   w trakcie sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE  I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

 1.	  Ofertę należy złożyć w  ZESPOLE  SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Edwarda Szylki w Ożarowie, ul. Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów   (sekretariat szkoły)  w terminie do dnia 19.07.2011r. do  godziny 945.

 2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE  I  TERMIN OTWARCIA OFERT.
 
1	Oferty zostaną otwarte w budynku ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Edwarda Szylki w Ożarowie, ul. Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów w  sekretariacie szkoły pok.  nr  20 w dniu 19.07.2011r. o godzinie 1000.

2	Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.

3.	Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3 ustawy PZP.

21.4	Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

ROZDZIAŁ XXI.  OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

 1.	Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty                                   z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów bez względu na termin realizacji umowy. 

 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   przecinku.

 3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:


Nr  kryterium
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
w pkt 
1
cena  brutto oferty
100  

4.	Punkty przyznawane za ustalone w/w kryterium będzie  liczone wg następujących wzorów:

Nr kryterium
Wzór obliczenia ilości punktów
1
 
       Sposób obliczenia  punktów = Cn/Cb  x 100  pkt 
gdzie:
       Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,
       Cb – cena brutto oferty badanej,
       100 –wskaźnik stały.

  5. Obliczanie ilości punktów dokonywane będzie do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrąglaniem zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

 6. 	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 


ROZDZIAŁ XXII.  ISTOTNE WARUNKI UMOWY.

      Istotne dla stron postanowienia zostały określone w projekcie  umowy  stanowiący                     załącznik Nr 2 do  SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII.  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ ZAWARTEJ UMOWY                W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH;
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje  się  istotne zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa  w art. 144   ustawy PZP, w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
	na uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty  i nie jest przez niego zawiniona,
	innych niezbędnych zmian korzystnych dla Zamawiającego pod warunkiem, że  proponowane materiały do zamiany będą posiadały parametry i własności  techniczne  lepsze niż pierwotne,
	zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu  na obowiązujące  przepisy lub normy wynikłej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
	okoliczności powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa,
	zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy                               w niezmiennej postaci stanie się niecelowa,

okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie                          z zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej (budowlanej),
zmniejszenie zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu na obowiązujące normy i przepisy wynikłym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
      8) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót zamiennych  zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy,
       9) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót,
     10) 	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
             a)  klęski żywiołowe,
             b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
    11)	wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
    12) zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi   okolicznościami;
           a)  zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od  przyjętych           w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,
          b)	przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 
    13)  w przypadku zmiany  podwykonawcy.
 
ROZDZIAŁ XXIV.  DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY.

       1.  Harmonogram rzeczowo - finansowy.
       2.  Szczegółowy kosztorys ofertowy.

ROZDZIAŁ XXVI.  WARUNKI   PŁATNOŚCI

         Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy dopiero po wykonaniu przedmiotu umowy i  odebraniu  przez Komisję,  nie dopuszcza  się  składania faktur częściowych.  
 
 ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO.

      Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113,   poz.  759 ze zm.). 
 

Przysługujące  środki  odwoławcze:

Odwołanie
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
     1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu,
     2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
     3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

 Obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca  może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany                           w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
 
Wniesienie odwołanie 
 1. W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
    1)  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
    1)  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż  w terminie:
    1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
    2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
          a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 
Umorzenia  i  koszty  postępowania 

1. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 ustawy PZP stosuje się.
4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym,                     w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku,                   o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności                  z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Termin przesłania odwołania innym Wykonawcom 

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. ustawy PZP.
7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Odpowiedz Zamawiającego na złożone odwołanie Wykonawcy 

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu  rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione                w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
    3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:
          a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
          b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Warunki  formalne rozpatrzenia odwołania 

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
     1) nie zawiera braków formalnych;
     2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
4. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
5. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
6. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże                           z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
7. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1 – 6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
8. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się       90 % wpisu.
 

Termin rozpatrzenia odwołania

1. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
2. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy,
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony,
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się,
5) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym  w odwołaniu,
6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2,
7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5.
3. Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
4. W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
5. Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
6. Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.


Skarga do sądu 

Zgodnie z art. 198a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na orzeczenie Izby stronom                              oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

ROZDIAŁ XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia  publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Wobec tego każdy uczestnik postępowania powinien zapoznać się z  w/w przepisami w celu poznania zasad i trybu udzielania zamówienia  publicznego.  

       Załączniki  stanowiące  integralną  część  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1.Załącznik  nr 1do SIWZ	-	druk oferty cenowej wraz z załącznikami do oferty,
	Załącznik   nr 1	-	oświadczenie art.22 ust 1 Pzp, 
	Załączniki  nr 2	-	wykaz wykonanych robót budowlanych,
	Załączniki  nr 3	-	wykaz osób jakimi dysponuje wykonawca,
	Załączniki  nr 4	-	oświadczenie o posiadaniu uprawnień,
	Załącznik   nr 5	-	oświadczenie  z art.36 ust.4  Pzp o zleceniu robót

                                                podwykonawcy,
	Załącznik   nr 6	-	oświadczenie z art. 24 ust.1 Pzp,

2. Załącznik   nr 2 do SIWZ	-	projekt umowy
3.Załącznik    nr 3	            -   	ogólna specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót,
4. Załącznik   nr 4		-	opis zamówienia w programie funkcjonalno użytkowym. 


Załącznik nr 1 do SIWZ.                                       

 ..................................................
                                                                                                                                    (miejscowość  i  data)

....................................................
       (pieczęć   wykonawcy) 
Numer oferty nadany przez Komisję Przetargową


OF E R T A    C E N O W A

           Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  nieograniczonym – roboty budowlane pn.:

     ,,OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY  DUŻY  PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. EDWARDA SZYLKI W OŻAROWIE  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU  
„RADOSNA SZKOŁA””

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail: 

……………………………………………………….. na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia powzięcia informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje w sposób poprawny.

       Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w następujący sposób, że  całkowite wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie  przedmiotowych robót  będzie  wynosiło  w  kwocie:   
                      
                         ............................................................... PLN  ( w tym podatek VAT)
 
(Słownie : ....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................)
 
1.	Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz warunkami określonymi w SIWZ,  wizją lokalną przedmiotowego terenu   oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak, usunięcie i wywóz zbędnych materiałów. 

2.	Na wykonane roboty budowlane udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy.

3.	Termin wykonania zamówienia do dnia 30 września 2011r..

4.	  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia ze stanem faktycznym, dokonaliśmy wizji lokalnej gdzie będzie lokalizowany plac zabaw objęty zmówieniem i posiadamy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty oraz nie będziemy mieli żadnych dodatkowych roszczeń  finansowych.  

5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 6. Oświadczamy, że  posiadamy wystarczające informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia  oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

6.	Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z  ............. kartek.

7.	Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kosztorys ofertowy szczegółowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

8.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
 
1)....................................................			6) ................................................
2)....................................................			7).................................................
3)....................................................			8) ................................................ 4)....................................................			9) ................................................ 5)....................................................			10) ..............................................  
            


…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
 (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
                    



















Załącznik  nr 1 do oferty   
(wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu )




……………………………………………
            (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)



OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.)
 


    Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:	

       1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
       2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;
       3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
      4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

       Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy Kodeksu Karnego.


      								                                                    
             .....................................................................................................
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)









Art. 297 §1 ustawy Kodeksu Karnego. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi -kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


 
Załącznik  nr  2 do oferty  


WYKAZ  WYKONANYCH   ROBÓT    BUDOWLANYCH 


Przedmiot zamówienia
Wartość
(brutto)
Data
Wykonania
Miejsce wykonania
Inwestor










































…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              .....................................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

    Załącznik  nr 3 do oferty                                    				



WYKAZ OSÓB JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA 










…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              .....................................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 Załącznik nr 4 do oferty  




……………………………………
                ( miejscowość i data)


OŚWIADCZENIE
(o posiadaniu wymaganych uprawnień)



             Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane  pn.: ,,OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY DUŻY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OŻAROWIE  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA””.

    Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa lub innego stowarzyszenia poza granicami kraju.




…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              .....................................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Załącznik nr 5 do oferty  




……………………………………………………..
                (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

(z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2010r. Nr 113 ze zm.)


        Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.:  

,,OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO – WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE  WYBUDOWANY DUŻY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OŻAROWIE                           W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA””.
        
      Oświadczam/y, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia  podwykonawcom

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM
Lp.

Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom
(podać opis i zakres)

1.



......................................................................................

2.



......................................................................................

3.



................................................................................
   
       Wykonawca oświadcza także, że w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych przez Zamawiającego.


…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              .....................................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 Załącznik nr 6 do oferty  




……………………………………………………..
                (pieczęć Wykonawcy)

 			  	               

OŚWIADCZENIE

 (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
 


           Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych.


           Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy Kodeksu Karnego.





…………………………………..
            (miejscowość, data)						 

                          
              .....................................................................................................
         (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Art. 297 §1 ustawy Kodeksu Karnego. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi -kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



Załącznik  nr  2  do SIWZ						


(Projekt umowy)


                                                   UMOWA NR   ...... / 2011

Zawarta w  dniu……………. 2011r. w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) rozstrzygniętego w dniu ................2011r.  pomiędzy:

ZESPOŁEM   SZKÓŁ   OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  im. Edwarda Szylki w Ożarowie
z siedzibą Osiedle Wzgórze 54, 27 – 530 Ożarów reprezentowaną  przez:

 Panią  Alicję  Różańską  Cembrowską – Dyrektor Szkoły
zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym ’’,

a,     ………………………………………………… z siedzibą w  ……..……………………., ………………….…………….wpisaną do ewidencji  ...........  pod nr...................., posiadający  nr NIP:……………………….., reprezentowanym przez;
	-…………………………….
	-……………………………
zwany w treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:

  
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: 
    1)  wykonanie  projektu budowlanego – wykonawczego,
    2) wybudowanie dużego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących                     w Ożarowie  w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje:
 

§ 2
	Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

 1)  rozpoczęcie robót:  od dnia podpisania umowy,   
 2)  zakończenie robót:  do dnia 30 września 2011r..
2. Wykonawca wykona dokumentację projektowo – wykonawczą, o której mowa w § 1 pkt 1 i przedłoży ją do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.  

                                                                       § 3

1. Zakres rzeczowo – finansowy przedmiotu umowy określają tj. opis przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno - użytkowym oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ - które zostały opracowane dla tego zadania, stanowiąc  załączniki nr 1-2 do niniejszej umowy. 
 

§ 4

1. Zamawiający powoła inspektora nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego  na budowie.   
2. Wykonawca ustanowi  kierownika robót, który będzie realizował zadania zgodnie  z  w/w umową.
3. Wykonawca zakupi ,,Dziennik Budowy’’ do prowadzenia rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania  przedmiotowych prac  przy budowie placu zabaw  na  działka o nr  ewid. 1803/549 położonej  w mieście Ożarów ( plac szkolny Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szyki w Ożarowie).   
3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.
4. Wykonywanie prac   przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
6. Wynagrodzenie za prace  wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę  o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
7.	Podwykonawcą prac ................................. będzie..........................................................
 

§ 5

1. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru  wykonawczego.
2.  Kierownik robót  będzie  prowadził   ,,Dziennik Budowy”  dla  realizacji   zadania  wymienionego  w § 1.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
	Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy począwszy od protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu jego odbioru protokołem końcowego odbioru robót.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zutylizować materiały, które powstały                   z  demontażu  poprzez wywiezienie na odpowiednie wysypisko śmieci,
6. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wyposażonych                            w odpowiedni sprzęt, narzędzia jak również do oznakowania terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej.
7. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę wody, energii elektrycznej                            i materiałów potrzebnych do wykonywania przedmiotu umowy. 
8. Kierownik robót jest zobowiązany do zgłaszania wpisem do ,,Dziennika Budowy” informacji o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i dokonanie stosownego wpisu do ,,Dziennika Budowy” przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
9. Kierownik robót jest zobowiązany uzyskać pozytywną akceptację  Inspektora Nadzoru  na dostarczone   wyroby budowlane przed ich wbudowaniem.
10. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uporządkować teren budowy do należytego stanu i porządku oraz przekaże Zamawiającemu  n/w dokumenty  oraz opracowania:
	na wbudowane wyroby budowlane użyte przy realizacji w/w obiektu budowlanego należy przedłożyć stosowne aprobaty techniczne, atesty  bądź  deklaracje, certyfikaty zgodności wyrobu w odniesieniu do np.:

	europejskich norm zharmonizowanych  wdrożonych do zbioru Polskich Norm,
	europejskich aprobat  technicznych, 
	krajowych norm  wyrobu, wdrożonych do zbioru Polskich Norm, 
	krajowych aprobat technicznych.

     2) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów ośrodka geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie.
11. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w ,,dzienniku budowy” oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

 
§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się  ryczałtowo zgodnie z  ofertą w kwocie: .................................. zł /netto/, powiększonej o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT ………….…...% - ……..…………….…… zł, co daje ……………..…………… zł/brutto/, 
    słownie: ............................................................ złotych ......... groszy, 
2.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

 § 7

1. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia przedmiotowego zadania stanowi protokół   końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez inspektora nadzoru i komisję ustalona przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.  

§ 8
 
Należności za wykonanie umowy będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego                            w terminie do …….. dni od dnia przedłożenia  prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu  na  konto Wykonawcy.
 
§ 9

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego umowy w wysokości o której mowa w ust. 2 oraz formie  o której mowa w ust. 3, które ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego                z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń określonych  w niniejszej umowie z Wykonawcą  oraz  służy także do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                   w wysokości 5% wynagrodzenia /brutto/ ustalonego w § 6 ust. 1 co stanowi kwotę ...............zł.  słownie: .......................................................................................................... 
3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ……………..…………..
4. Strony ustalają, że:
     1) Część zabezpieczenia stanowiąca wartość 70 % kwoty określonej w ust. 1 w wysokości  ………………..zł, słownie: ………………………zł .... /100 zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu  30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że zostały wykonane należycie,
      2) Pozostała część zabezpieczenia  stanowiąca  wartość  30 % kwoty określonej w  ust. 1 w  wysokości  ………………..zł, słownie: ………………………zł .... /100 zostanie zwrócona (zwolniona) nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5.	Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona              w ust. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.
 
 
§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązują  niżej wymienione formy odszkodowania,  kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
         1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
                 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,                 w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
                 b) za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, usterek,
                 c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę                             w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego, 
        2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
                  a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 11

1. Wykonawca zgłosi niezwłocznie pismem Zamawiającemu gotowość do odbioru gdy kierownik robót dokona wpisu  do ,,Dziennika Budowy” o zakończeniu inwestycji                      a Inspektor  Nadzoru ustosunkuje się do dokonanego wpisu.
2. Do  zawiadomienia o którym mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć Zamawiającemu  dokumenty o których mowa w  §  5  ust.  10   niniejszej umowy. 
3. Zamawiający po uzyskaniu kompletu dokumentów niezwłocznie wyznaczy termin odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę, a w przypadku uzyskania niekompletnych dokumentów zwróci się o ich uzupełnienie.
4. Rozpoczęcie i zakończenie odbioru końcowego nastąpi w ciągu …… dni licząc od daty powiadomienia Zamawiającego  o  którym mowa w ust. 1 i 3 o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.   
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, który będzie zawierał wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze. 
6. Kierownik robót jest zobowiązany do zgłaszania wpisem do dziennika budowy informacji o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie  i dokonanie stosownego wpisu do ,,Dziennika Budowy” przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji,  słownie: sześćdziesiąt miesięcy gwarancji  na roboty objęte niniejszą umową. 
2. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

§ 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
	na uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty  i nie jest przez niego zawiniona,
	innych niezbędnych zmian korzystnych dla Zamawiającego  pod warunkiem, że  proponowane materiały do zamiany będą posiadały parametry i własności  techniczne  lepsze niż pierwotne,
	zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu  na obowiązujące  przepisy lub normy wynikłej w trakcie realizacji inwestycji,
	okoliczności powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmiennej postaci stanie się niecelowa,
	zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy                       w niezmiennej postaci stanie się niecelowa,

okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej /budowlanej/.
zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu na przepisy BHP  w trakcie realizacji przedmiotu umowy,


§ 14


1.Wykonawca  oświadcza, że  z  chwilą  przekazania  Zamawiającemu  projektu wykonawczego na wykonanie placu zabaw, o którym  mowa w § 1 ust. 1 przenosi  bezwarunkowo na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na czas nieokreślony.
2. Wykonawca oświadcza, że  przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wykonanej  dokumentacji   projektowej przez projektanta, a objętej niniejszą umową które nie podlegają żadnym ograniczeniom i obciążeniom.

§ 15

1.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego jest możliwe na zasadach określonych w art. 145  ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
        1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
	w przypadku o którym mowa w  ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki   szczegółowe:
        1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
        2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,  która była powodem odstąpienia od umowy,
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni usunie z placu budowy urządzenia  zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione i protokolarnie przekaże Zamawiającemu plac budowy.
§ 16


Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w związku z realizacją zamówienia – prowadzonymi robotami.

§ 17

1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 
3. Postępowanie reklamacyjne polega na :
    1) pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które powinno wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie,
    2) brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji poczytuje się za odmowę uznania roszczenia, co w konsekwencji skutkuje wyczerpaniem trybu  postępowania reklamacyjnego.
 
§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych            ( Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 ze  zm.)

§ 19

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz                      z  załącznikami.

§ 20


Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego                  i jeden dla Wykonawcy.
 
WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY  

