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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ROBOTY BUDOWLANE NA
„Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5. 


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI 
POWYŻEJ 14 000 EURO PROWADZONE W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PODLEGAJĄCEGO PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.   
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WSTĘP
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wymianę trzech kotłów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy               z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz jej aktów wykonawczych. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

DEFINICJE I SKRÓTY
Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
Zamawiający – Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE” w Ożarowie,
Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) 
Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:   Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE”                                     ulica Stodolna 5c                                      27 – 530 Ożarów
                                    Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 700 - 1500 tel.: :                             (015) 8611 733
faks:                              (015) 8611 733
e-mail:                           zsmozarow@onet.pl 
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie oznaczone jest jako: zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe           (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5.
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Postanowienia ogólne
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe          (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5. Położonej przy                          ul. Kościuszki 58.

Przedmiot zamówienia polega na zamontowaniu trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5.: 

	pierwsza część realizacji zadania – montaż dwóch pieców grzewczych wraz z armaturą: ekonomizerów, armatury, instalacji pow. podmuchowego, odżużlacza przykotłowego wykorzystaniem taśmociągu starego, układu AKPiA kotła, instalacji odpylająco – wyciągowej, przeprowadzenie rozruchu próbnego, robocizna, roboty budowlane, koszty pośrednie, wymiana pomp mieszających, układu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego, stacji zmiękczania wody, przebudowa układu cieplno technologicznego, centralny sterownik obiegu kotłowni, pozostałe urządzenia, armatura i materiały) – zakończenie robót (termin pożądany) : 31.09.2008r.   

druga część realizacji zadania – montaż jednego z pieców grzewczych wraz z armaturą i przeprowadzenie ruchu próbnego – zakończenie robót (termin wymagany): 30.09.2009r. 
	Nie dopuszcza się montowania pieców grzewczych uprzednio używanych, tzn. zamontowane piece muszą być fabrycznie nowe.

Urządzenia zastosowane w zadaniu powinny być zgodne z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją techniczną lub równoważne. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego koszty związane ze zmianami w dokumentacji technicznej ponosi wykonawca. Warunkiem jest to aby:
-   montowane kotły pasowały w miejsca starych zdemontowanych WR – 2,5
-  maksymalna moc kotłowni po wymianie kotłów powinna być równa lub wyższa niż               8,7 MW.
-	maksymalne parametry wody nie niższe niż - 70/150 ºC,
-	maksymalne ciśnienie ruchowe na wylocie kotłów 1,0 MPa, 
-	armatura - ciśnienie dopuszczalne 1,6 MPa,
-	minimalna wartość opałowa spalanego paliwa 22 000 kJ/kg,
-	zawartość siarki w paliwie do 0,8 %,
-	maksymalna zawartość popiołu do 18 %, 
Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ zawiera – dokumentacja techniczna i ślepy kosztorys robót. 
1. Przedmiot robót:
- kotłownia 3 x KRm 2,9 w Ożarowie
- kotłownia AKP i A ELEKTRYCZNA
- odpylania kotłów
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV:   45.33.11.10 – 0   „instalowanie kotłów”  
Oferty częściowe i wariantowe
     Zamawiający nie dopuszcza składania/e ofert częściowych. 
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
     Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.



MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia (termin wymagany): –  30.09.2009r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: – zastąpienia istniejących trzech kotłów typu WR – 2,5, trzema kotłami na paliwo stałe (miał węglowy), znajdujących się na kotłowni osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie”, położonej przy ul. Kościuszki 58.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 
	spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 pkt 1 do 4 i art. 44 ustawy tzn.: 
	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć : 1.oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust.1 pkt1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp); 2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert; 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert.
	prowadzą działalność, której przedmiotem jest wykonywanie prac o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy przedłożą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert.
	nie zalegają z opłacaniem podatków. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, tzn. z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem na składanie ofert.   
	nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS, tzn. wystawione w datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem na składanie ofert.
	Posiadają doświadczenie w realizacji prac odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali minimum jedną kotłownię, w której moc zainstalowana jednego kotła przekracza 2 MW. Na potwierdzenie spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych robót który powinien zawierać rodzaj i wartość wykonanych robót, datę i miejsce wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty ujęte w wykazie zastały wykonane należycie i w wymaganym terminie.
	Zatrudniają (lub współpracują) po minimum jednej osobie z uprawnieniami: budowlanymi; sanitarnymi; elektroenergetycznymi; należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.  W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz osób które będą zaangażowane przy pracach związanych z realizacją niniejszego zamówienia, z określeniem zakresu prac przez nich wykonywanych; życiorysem zawodowym każdej z tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z montażem instalacji grzewczych; kopią uprawnień i kopią zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.
	W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Członkowie konsorcjum indywidualnie muszą spełniać warunki określone w pkt 1 ust 2 – 4.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                 w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów metodą spełnia, nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający wykluczy również z ubiegania się o udzielenie zamówienia:
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 -   jest niezgodna z ustawą,
 -   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 -  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 
 - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
 - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
 -  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                            W POSTĘPOWANIU

Oprócz ww. dokumentów do oferty należy dołączyć:
  - formularz ofertowy sporządzony w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ
  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z w art. 22 ustawy - załącznik nr 2
     - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych - załącznik nr 3
     - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4
     - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia. 
    - kosztorys ofertowy, opracowany w oparciu o załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga:
1. Zamawiający nie będzie sprawdzał i weryfikował kosztorysów ofertowych, ponieważ przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Brak wyceny jakichkolwiek pozycji z kosztorysu obciąży Wykonawcę. Kosztorys powinien zawierać wskaźniki, które były podstawą jego opracowania tj.: stawka robotogodziny
		         koszty narzutów pośrednich 
		         koszty zakupu
		         zysk	
2. W przypadku zastosowania innych urządzeń niż wskazane w dokumentacji technicznej (ale o parametrach nie gorszych niż te wskazane w dokumentacji) Wykonawca poniesie koszt związany ze zmianą tej dokumentacji.
	Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt. 2,3,4 niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.  W przypadku zatrudnienia podwykonawców, do oferty należy dołączyć wykaz prac, wraz z ich wyceną, które będą wykonywać podwykonawcy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Ustala się wadium w wysokości: 40 000,00 
                          słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100.  
Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
-	w pieniądzu na konto: PKO S.A. I O/Opatów 38124027731111000036743249
-	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
-	w gwarancjach bankowych
-           w gwarancjach ubezpieczeniowych
-	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).	
     Oryginał wpłacenia wadium można załączyć do oferty lub również złożyć w kasie Spółdzielni. Oferty, które nie będą zabezpieczone jedną z ww. form wadium zostaną odrzucone. 
Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie przewidzianym w art.46 ustawy 
o zamówieniach publicznych. W ofercie należy podać numer konta Oferenta, na które należy zwrócić wadium po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna Oferenci będą odbierali osobiście w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej "WZGÓRZE" w Ożarowie, ul. Stodolna 5c, 27 – 530  Ożarów.  
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
a)	odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b)	nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;
c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
Datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego,            a nie datę nadania przelewu.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania ogólne
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 
	Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
	Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie.
	Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
	Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z :
formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopi pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI i VII niniejszej specyfikacji,
Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na „Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5. i „Nie otwierać przed                      31 marcem 2008r. godz. 1200 ” oraz adres Wykonawcy.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak              i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofanie”.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE” w Ożarowie
ul. Stodolna 5c
27 – 530 Ożarów
w administracji. 
Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2008r., o godz. 1150 (czasu lokalnego).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZGÓRZE" w Ożarowie
ul. Stodolna 5c    27 – 530  Ożarów  
lub      faksem: (0 prefix 15) 8 611 733              potwierdzonym pismem.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi jeżeli pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytanie (bez ujawnienia źródła zapytania) i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie http://www.bip.ozarow.pl/ .
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
1) Kazimierz Konopka - Prezes Zarządu,
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców i umieści odpowiedź na stronie internetowej.
CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA
Oferent cenę oferty podaje w Formularzu Ofertowym.
Cena obejmuje wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).
Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 
........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).
Cena zostanie ustalona na podstawie szczegółowego zakresu rzeczowego robót i kosztorysu ofertowego. 



MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie            ul. Stodolna 5c; 27 – 530 Ożarów  w dniu 31 marcem 2008r., godz. 1200 (czasu lokalnego).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.


TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).


KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryteriami :
- cena – 100 %
	Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.| Nazwa kryterium                            |Waga   |Sposób punktowania         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 |            cena                             (c)     |    100     | najniższa wartość ceny w ofertach x 100  
|    |                                                          |             |         wartość ceny oferty badanej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                   W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wyniki postępowania zostaną opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,                  na stronie http://www.bip.ozarow.pl/, a także ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
	Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą                z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Oferent zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy           w wysokości 5% umownej wartości zamówienia, w jednej z następujących form:
-	przelewem na konto: PKO S.A. I O/Opatów 38124027731111000036743249
-	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
-	w gwarancjach bankowych
-           w gwarancjach ubezpieczeniowych
-	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).	
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dacie zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostawienie wadium (uzupełniając do 5% wartości robót).
70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                     i uznania go za należycie wykonane. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 
WARUNKI UMOWY
Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI rozdział 2 ustawy. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z w art. 22 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – załącznik nr 3 do SIWZ 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ
	Warunki umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
	Przedmiot zamówienia stanowi kosztorys ślepy wraz z dokumentacją techniczną – załącznik nr 6 do SIWZ.




Ożarów 03.03.2008r.

Zatwierdził: 
Załącznik nr 1 do SIWZ
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE”                  ulica Stodolna 5c                    27 – 530 Ożarów
 (nazwa i adres Zamawiającego)
...........................................................
(miejscowość i data)
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5, podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

	Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: 
........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).
	Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie:

	pierwsza część realizacji zadania – montaż dwóch pieców grzewczych wraz z armaturą: ekonomizerów, armatury, instalacji pow. podmuchowego, odżużlacza przykotłowego wykorzystaniem taśmociągu starego, układu AKPiA kotła, instalacji odpylająco – wyciągowej, przeprowadzenie rozruchu próbnego, robocizna, roboty budowlane, koszty pośrednie, wymiana pomp mieszających, układu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego, stacji zmiękczania wody, przebudowa układu cieplno technologicznego, centralny sterownik obiegu kotłowni, pozostałe urządzenia, armatura i materiały) – zakończenie robót (termin pożądany): 30.09.2008r.

druga część realizacji zadania – montaż jednego z pieców grzewczych wraz z armaturą i przeprowadzenie ruchu próbnego – zakończenie robót (termin wymagany): 30.09.2009r. 
	oferowane piece są nowymi urządzeniami, przygotowane na potrzeby tej inwestycji.

3.  Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni tj. do dnia . .  . . . 
6. Oświadczamy, że prace będące przedmiotem tego postępowania wykonamy: siłami własnymi / przy udziale podwykonawców, których wykaz dołączamy do ofert ( właściwe wpisać do oferty).
7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy              w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8.   Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
9. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa               w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.
10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 
osoba do kontaktu 
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
……..............................................................................................………………………………
 				(podać adres)
tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….
......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.
Załączniki
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………..
	………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 do SIWZ

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


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY 

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie” – zamontowanie trzech nowych kotłów na paliwo stałe (miał węglowy) w miejsce istniejących kotłów typu WR-2,5. 
w imieniu 
……..............................................................................................................................................
...................…................................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:
1)	posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
2)	posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)	nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)



Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.
Przedmiot umowy


Kraj


Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty


Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty


Zakres zamówienia


Całkowita wartość zamówienia


Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę


Daty wykonania robót 
(od – do)

2.
Przedmiot umowy


Kraj


Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty


Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty


Zakres zamówienia


Całkowita wartość zamówienia


Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę


Daty wykonania robót 
(od – do)

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)


Załącznik nr 4 do SIWZ


WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA


Zakres wykonywanych czynności
Imię i nazwisko
Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia












powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.



......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)







Załącznik nr 5 do SIWZ



WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW) 


1.
Nazwa podmiotu



Zakres czynności powierzonych do wykonania


wartości prac powierzonych podwykonawcom

2.
Nazwa podmiotu



Zakres czynności powierzonych do wykonania


wartości prac powierzonych podwykonawcom

 powtórzyć tabelę w razie konieczności


......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej 
do reprezentacji Wykonawcy)






