SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
- wartość szacunkowa poniżej 60 000 euro -
na realizację zadania pn.:

Dostawa środków uzdatniania wody basenowej w 2007 r. na potrzeby 
Krytej Pływalni „NEPTUN" w Ożarowie.

Kod (słownik CPV) 24000000-4 (chemikalia, produkty chemiczne).
I ZAMAWIAJĄCY: Kryta Pływalnia „NEPTUN" w Ożarowie ul. Ostrowiecka 4 A,
27-530 Ożarów
tel./fax (015) 83 93 117, (015) 86 11 000 www.neptun.ozarow.net, email: neptun@ozarow.net
NIP: 863-15-78-497 zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym na wykonywanie w/w zadania.
II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, póz. 177 z późn. zmianami).
III.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa środków  uzdatniania wody basenowej w  2007 r. (wykaz środków zawiera
formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji) na potrzeby Krytej Pływalni
NEPTUN" w Ożarowie.
Podane  w  formularzu  cenowym  przewidywane  wielkości  zamówienia  są wielkościami
szacunkowymi, ustalonymi w oparciu o zużycie tych środków w roku bieżącym.
Rozliczenie za dostawy następować będzie wg cen jednostkowych zawartych w formularzu
cenowym, który będzie załącznikiem do umowy. Projekt umowy jest załącznikiem s.i.w.z.
IV.	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Szczegółowe zamówienia poszczególnych środków składane będą w miarę potrzeb przez
Zamawiającego.
V.	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
VI.	ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
VII.	ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. l pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia -kod (słownik CPV) 24000000-4 (chemikalia, produkty chemiczne).
VIII.	OPIS WARUNKÓW I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE.
Lp.

Warunek do spełnienia przez oferenta

Nazwa wymaganego dokumentu


Uwagi

1.
Wypełniony formularz oferty

Formularz oferty  stanowi  załącznik  nr  l do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (wzór dostarczony przez zamawiającego).
Formularz ten będzie stanowić zał. nr l do oferty.

2.
Wypełniony formularz cenowy
Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  (wzór dostarczony przez zamawiającego).
Formularz ten będzie stanowić zał. nr 2 do oferty.
3.
Spełnienie warunków art. 22 ust. l
oraz nie podleganie wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy z
dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych
Oświadczenie o   spełnieniu   warunków   udziału   w postępowaniu stanowi załącznik nr 3.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 3 do oferty.
4.
Oświadczenie        o        niekaralności członków kierownictwa firmy
Oświadczenie o niekaralności członków kierownictwa firmy stanowi załącznik nr 5
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 5 do oferty

5.
Akceptacja warunków umowy

Zaakceptowany    (podpisany)    przez    kierownictwo firmy projekt umowy stanowi załącznik nr 6.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 6 do oferty.
6.
Oświadczenie dotyczące
odpowiedniego opisu i zabezpieczenia
dostarczanych reagentów
chemicznych
Oświadczenie dotyczące odpowiedniego opisu i zabezpieczenia dostarczanych reagentów chemicznych stanowi załącznik nr 7.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 7 do oferty.

7.
Referencje
Referencje potwierdzające dostawy stanowią załącznik nr 8
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 8 do oferty.
8.
Uprawnienie    do    występowania    w obrocie prawnym

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzający, że profil
działalności firmy odpowiada przedmiotowi
zamówienia (wystawiony nic wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 9 do oferty.

9.
W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie
załączyć umowę regulującą tę
współpracę
Umowa       regulująca       współpracę       podmiotów występujących wspólnie.
Dokument ten
będzie stanowić
zał. nr 10 do
oferty.
10.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego,
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu Dodatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
Dokument ten stanowić będzie zał. nr 11 do oferty.

11.


Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).



Dokument ten stanowić będzie zał. nr 12 do oferty








12.


Opinia dotycząca sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia
Opinia banku prowadzącego oferenta potwierdzająca wiarygodność finansową oferenta oraz jego zdolność kredytową.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 13 do oferty
13.


Pozwolenie dotyczące preparatów myjących, myjąco – dezynfekujących oraz preparatów do uzdatniania wody (biobójczych)
Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu, pozwolenie tymczasowe lub wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 14 do oferty

14.


 
Substancje i preparaty niebezpieczne 
Zgłoszenie do Inspektora ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.
Dokument ten będzie stanowić zał. nr 15 do oferty

UWAGA:
Dokumenty wymienione w pkt. VIII powinny zostać wypełnione przez oferenta bez wyjątku, ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez oferenta.
Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta (data, pieczątka i podpis oferenta).
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferent, który nie spełni wszystkich wymogów określonych w s.i.w.z zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
IX.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Porozumiewanie się Zamawiającego z oferentami następować będzie pisemnie lub faxem -przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie musi potwierdzić fakt otrzymania informacji, a także musi zostać niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
X.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
Każdy oferent ma prawo pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali materiały przetargowe, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie i przesyłane na adres Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w celu udzielania wyjaśnień - mgr Sebastian Kamiński, Kryta Pływalnia „NEPTUN" w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4 A, 27-530 Ożarów, tel./fax. (015) 83 93 117, (015)8611000





XI.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferenci przedstawią oferty zgodnie  z wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, l.   Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pismem czytelnym.
2.	W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym
języku oferent zobowiązany jest załączyć tekst przetłumaczony na język polski.
3.	Oferta   oraz   wszystkie   wymagane   załączniki   do   oferty   wymagają   podpisu   osób
uprawnionych  do  reprezentowania oferenta,  zgodnie  z  formą reprezentacji  oferenta
określoną  we   właściwym   rejestrze   lub   innym   dokumencie,   właściwym  dla  formy
organizacyjnej  oferenta.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez oferenta.
4.	Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
5.	Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
6.	Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, wyłącznie z
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na postać elektroniczną
oferty.
7.	Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze winna spełniać następujące
wymagania:

a)	jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
pozostałych podmiotów,
b)	oferta winna być podpisana przez wyznaczonego pełnomocnika pozostałych podmiotów
gospodarczych,
c)	oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, złożone przez
każdy z podmiotów oddzielnie,

8.	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.	Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem określonym w ustawie.
10.	Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn.
07.04.2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia publicznego, jakich  może  żądać
zamawiający od oferentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, póz. 645).
11.	W związku z jawnością postępowania przetargowego oferent może zastrzec niektóre
informacje w swej ofercie. Zastrzeżone mogą być tylko te informacje, których ujawnienie
naruszałoby tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.  W takim przypadku dane dokumenty należy je oznakować
klauzulą „ZASTRZEŻONE" i umieścić na końcu oferty.
12.	Ofertę należy złożyć w Krytej Pływalni „NEPTUN" w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4 A,
27-530 Ożarów.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na Zamawiającego na adres
podany powyżej i oznakowana następująco:
„Dostawa środków uzdatniania wody basenowej w 2007 r.  na potrzeby  Krytej
Pływalni „NEPTUN" w Ożarowie".
Oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
13.	Oferent  może  wprowadzić  zmiany   lub  wycofać   złożoną przez  siebie  ofertę  pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniami pkt.12 i będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.


XII.	TERMIN I MIEJCE SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać do dnia 29.12.2006 r. do godz. 14.00 w administracji Krytej Pływalni „NEPTUN" w Ożarowie, pokój nr 11, ul. Ostrowiecka 4 A. 27-530 Ożarów. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XIV.	OTWARCIE OFERT.

1.	Bezpośrednio   przed   otwarciem   ofert   Zamawiający   poda   kwotę   jaką   zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.	Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.12.2006 r. o godz. 14.15 w Krytej Pływalni
„NEPTUN" w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4 A. 27-530 Ożarów, pokój nr 11.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i siedziby oferentów, a także informacje dotyczące ceny oraz innych istotnych elementów każdej z ofert.
XV.	KRYTERIA OCENY OFERT.
l. Cena oferty (brutto)	-	100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
XVI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERTY.
1.	Oferent  określi  ceny jednostkowe  na  wszystkie   środki  wymienione  w  formularzu
cenowym.
2.	Cena oferty winna być obliczona przez przemnożenie ceny jednostkowej w danej pozycji
przez ilość jednostek i zsumowanie wartości poszczególnych pozycji.
3.	Cena oferty musi być zgodna z sumą pozycji składowych kosztorysu ofertowego.
4.	Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
poprawi  w tekście  oferty oczywiste omyłki  pisarskie oraz omyłki  rachunkowe  w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli
oferty. Jeżeli oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie zgodzi się
na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w swojej ofercie, Zamawiający
odrzuci ofertę.
5.	Ofertę zawierającą pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 88, błędy rachunkowe w obliczaniu ceny, niewłaściwą stawkę podatku
VAT lub opust od wyliczonej ceny kosztorysowej zamawiający odrzuci na podstawie art..
89 ust. l pkt. 6 w/w ustawy oraz art. 15 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Jeśli w kosztorysie ofertowym zostanie pominięta lub nie wyceniona choćby jedna pozycja zamawiający uzna to za błąd w obliczeniu ceny oferty.
6.	Cena oferty musi uwzględniać zakres całego przedmiotu zamówienia i być podana w
złotych polskich, rozliczenia między Zamawiającym a oferentem prowadzone będą w
pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej (PLN).
7.	Cena określona przez Oferenta jest wiążącą na czas realizacji umowy i nie będzie
podlegała zmianom w ciągu roku (nie przewiduje się rewaloryzacji ceny).
XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
OFERENTOM, UBIEGAJĄCYM SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.   Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego   zasad   określonych   w   ustawie   Prawo   Zamówień   Publicznych,
przepisach wykonawczych do ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji, przysługują
'	środki odwoławcze przewidziane cytowaną ustawą.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez niego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent po wziął. wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3.   Protest dotyczący postanowień siwz wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem
        terminu składania ofert.	
4.	Protest   wniesiony   po   terminie   lub   wniesiony   przez   podmiot   nieuprawniony
Zamawiający odrzuca.
5.	Wniesienie  protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje
nie później niż w terminie 5 dni od daty wniesienia. Brak rozstrzygnięcia w tym
terminie uznaje się za jego oddalenie.
XVIII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU.
1.	Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w s.i.w.z.
2.	O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia.
3.	Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
Ożarów, 01.12.2006 r.

Zatwierdzam


