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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO





NA   WYKONANIE   BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO   PRZY  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ   W  OŻAROWIE UL.                        L. MAZURKIEWICZA  19  WRAZ  Z  INSTALACJĄ  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA.



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19 , poz. 177 z 2004r.  z  późn. zm. ) 

	























                                                                                                                                       

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - 

	
	Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 SIWZ oraz wypełniony Załącznik nr 4 SIWZ.

II. ZAMAWIAJĄCY
	   Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Ożarowie 
               ul. L. Mazurkiewicza  19, 27-530 Ożarów 
         tel/ fax  ( 015) 86 10 368   e-mail  ops_ozarow_sr@go2.pl


III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności wg formularza przygotowanego przez Zamawiającego - Załącznik Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta i dokumenty winne być podpisane przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną w formie oryginału. Wymagane dokumenty dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( oferenta )  , oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach , a numeracja zapisanych stron musi rozpoczynać się od nr 1 , postawionego na pierwszej zapisanej stronie , każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty  , każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty , 
2. Opakowanie oferty: 
	zabezpieczone opakowanie - koperta oznaczona:

OFERTA 
ZAMAWIAJĄCY: Kierownik  Ośrodka  Pomocy   Społecznej
 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA   WYKONANIE  BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO  PRZY  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OŻAROWIE  WRAZ  Z  INSTALACJĄ  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 21.08 .2006 DO GODZINY 1015


	Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy lub warianty spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert równoważnych   . Nie dopuszcza się składania ofert   częściowych . Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ .
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Pożądane jest, by wszystkie strony oferty wykonawca ponumerował i uzyskaną liczbę wpisał do formularza oferty Załącznik nr 2 SIWZ.
6. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty - np. z wyciągu z rejestru handlowego,
7. Do formularza oferty (Załącznik nr 2 SIWZ) należy dołączyć wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. 
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  
    rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca , nie 
    później niż w terminie składania ofert , zastrzegł , że nie mogą one być udostępnione . 
    Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo 
    zamówień publicznych . 
9. Oferty niespełniające opisanych warunków będą odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1
    pkt.  2 ustawy prawo zamówień publicznych 


IV. WYMAGANIA I DOKUMENTACJA  
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)  spełniają wymagania zgodnie z art. 22 , 23 ustawy prawo zamówień publicznych ,
b)  złożą ofertę zgodną z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
d)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 
e)  nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych , 


2. Dokumenty wymagane od wykonawcy - brak których powoduje odrzucenie lub wykluczenie ofert na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia         19  maja 2006r.   

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .


Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik - to oryginał pełnomocnictwa powinien być podpisany przez osoby reprezentujące osobę prawna lub fizyczną . Dokument potrzebny do stwierdzenia czy , wykonawca jest uprawniony do wykonania zamówienia . Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę .



2.2. Zaświadczeń  właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu  - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 

Dokument niezbędny do oceny czy wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z postępowania , który należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę.



2.3. Poświadczonych kopii dokumentów stwierdzających , że osoby z kadry kierowniczej 
       firmy którzy będą wykonywać zamówienie , posiadają wymagane uprawnienia 
       budowlane we wszystkich branżach objętych zamówieniem oraz zaświadczenie o
       przynależności do izby inżynierów jako podstawę do wykonywania samodzielnych    
       funkcji technicznych w budownictwie

Dokument niezbędny do oceny czy wykonawca posiada niezbędną kadrę do  wykonania zamówienia , który należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez  wykonawcę .


2.4. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego , że  wykonawca jest 
       ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
       gospodarczej .    

Dokument niezbędny do oceny czy wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , który należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez  wykonawcę.

2.5. Ofertę należy złożyć (wypełnić i podpisać) na druku oferty lub zgodnie z załączonym 
       wzorem (Załącznik nr 2 SIWZ) i wymaganiami i ustaleniami specyfikacji istotnych 
       warunków zamówienia


2.6. Złożenie oświadczenia wynikającego z art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień    
         publicznych.
Brak wypełnionego i złożonego w niżej wymienionym terminie do siedziby zamawiającego formularza stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.  Zamawiający nie uznaje oświadczenia złożonego fax-em lub ustnie. Podany powyżej termin dotyczy pisemnego oświadczenia złożonego do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 21.08.2005 do godziny 1000 .

2.7.  Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  nie  więcej  niż 50%  wartości  zamówienia  podwykonawcom. Wykonawca,  który   zleci  określone  prace  budowlane  podwykonawcom   musi  w  ofercie  wskazać które  części  i  w  jakiej kwocie  powierzy  oraz  wykaże  literalnie  podwykonawców  do  każdej  części. Do  zawarcia   przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  podwykonawcą  jest  wymagana  zgoda  Zamawiającego.





V. INFORMACJA  DOT. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

	Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

2.     Zabezpieczenie   należytego   wykonania   może   być   wnoszone w  n/w formach:
            -  pieniądzu
            -  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-     kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
	poręczeniach bankowych

gwarancjach bankowych
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.)
3.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku  Spółdzielczym  83 9423 0000 2001 0005 3149 0001
Zabezpieczenie w pozostałych formach należy złożyć w   Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie ul. L.Mazurkiewicza 19.
Kserokopię wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy załączyć do umowy.
4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:
- 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane
- 30% pozostaje na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości- zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości.

UWAGA: w przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy wykonawca winien dostosować wniesione zabezpieczenie do nowych warunków umownych zmieniając jego wartość i czas obowiązywania.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Zapoznanie się z placem  budowy, oraz z terenem na którym zlokalizowany jest przedmiot zamówienia, dokonanie własnych (sprawdzających) pomiarów , zadanie wszelkich pytań niezbędnych do prawidłowego przygotowania ofert.
2. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich niezbędnych materiałów, środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zadania.

3. Protesty i odwołania.
	Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują środki odwoławcze przewidziane cytowaną wyżej ustawą. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega; 
	- wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
 	- odrzucenie wszystkich ofert. 
	Wykonawca ma prawo złożyć protest na ręce zamawiającego w terminie 7 dni od daty, w której wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert . Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony zamawiający odrzuca. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego , a także zawierać żądanie , zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu . 

Kopię  wniesionego  protestu  zamawiający  niezwłocznie  przekazuje   wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  protest  dotyczy  treści  ogłoszenia  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie  internetowej,  na  której  jest  udostępniana     specyfikacja,  wzywając  wykonawców  do   wzięcia  udziału    w  postępowaniu toczącym  się  w  wyniku  wniesienia  protestu.

Protest powinien zawierać; 
	* wskazanie przepisów ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez zamawiającego, 
	* wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy a naruszeniem interesu prawnego, 
	* żądanie protestującego, 
	* uzasadnienie. 
	Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygnięcie protestu przez zamawiającego następuje w terminie do 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie .  
	Od oddalenia  lub odrzucenia protestu przez zamawiającego, wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu . Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu , powiadamiając o tym fakcie niezwłocznie Zamawiającego.

VII. TERMINY
1.	Oferty należy składać w Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Ożarowie ul. L. Mazurkiewicza 19 ,  w  sekretariacie  w terminie do dnia  21.08.2006 do godziny 1000 .
2.	Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.
3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 21.08.2006 o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
4.	Terminy realizacji zamówienia - do dnia 30.11.2006r.
5.	Wykonawca będzie związany złożona ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6.	Termin ogłoszenia wyników - po dokonaniu wyboru wykonawcy . Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie lub faxowo oraz pisemnie o dokonanym wyborze.


VIII. WYJAŚNIENIA I SPROSTOWANIA
1.	Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
2.	Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać na piśmie  przed wyznaczonym  terminem składania ofert w siedzibie Ośrodka  pomocy  Społecznej   w Ożarowie ul. L. Mazurkiewicza  19 . Dopuszcza się możliwość składania  zapytań  drogą  elektroniczną lub faxem  , tel/fax  ( 015 )   86 10 368 , które jednak muszą zostać potwierdzone pisemnie przez składającego zapytanie.
3.	Zamawiający prześle treść udzielanych wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
4.	Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana do specyfikacji staje się częścią składową dokumentacji postępowania.
5. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Kinga  Trela, Monika  Kurpias  pracownicy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie.
6. Wykonawcy, którzy pobrali specyfikacje istotnych warunków zamówienia, o wszystkich zmianach, poprawkach czy dodatkowych informacjach w prowadzonym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie (w szczególnych okolicznościach także telefonicznie i faxowo).

IX. OTWARCIE OFERT
1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2006r o godz. 1015 
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego
3. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
    -  nazwa i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,
    - cena   netto/ brutto otwieranej oferty. 
    -  terminu wykonania zamówienia
    -  okresu gwarancji 
4.   Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Otwarcie ofert jest jawne . 
5.	Zamawiający prześle informacje określone w pkt. 3, dla wykonawców nieobecnych na otwarciu ofert na ich wniosek.
6. W trakcie trwania procedury otwarcia ofert zostanie przygotowany wykaz uczestników postępowania i osób uczestniczących w postępowaniu po stronie Zamawiającego.

X. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Oferta będzie odrzucona jeżeli, np.:
- jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wniósł wadium,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa - wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 5 SIWZ).
 
XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 Istotne  postanowienia   umowy - Załącznik nr 6 SIWZ

XII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Po zakończeniu przetargu nastąpi  pisemne ogłoszenie jego wyników poprzez poinformowanie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, łącznie z zamieszczeniem ogłoszenia w siedzibie    Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Ożarowie  . 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, oraz akty wykonawcze do ustawy.

	


								.......................................
										Zamawiający

Ożarów , dnia 19.07.2006
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 1

Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy Społecznej  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza 19  tel/fax  ( 015 ) 86 10 368
                                                                        





								Załącznik nr 1 SIWZ	
	
							 



  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA       




	Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie   budynku  magazynowego  przy  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19  wraz   z  instalacją  centralnego  ogrzewania:

Wykonanie  budynku  magazynowego  CPV 45213220-1
Przyłącze  centralnego  ogrzewania   CPV 45331100-7

        




Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót .
	 
Miejsce realizacji zamówienia :  Ożarów, ul. L. Mazurkiewicza  19. 
 









											
 Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !
								Załącznik nr 2 SIWZ
	


							


FORMULARZ OFERTOWY    


Oferent:............................................... 				
............................................................
tel/fax: ................................................ 

							



O F E R T A
	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ...................2006 r. opublikowanym w ..............................................................................
1.	Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., którego zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Załączniku nr 1 i 4 SIWZ w cenie:
 Za całość  zadania   
- brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie, ......................................................... .......................................... zł (słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................. zł) w tym VAT  ............................................................ zł  (słownie.....................................................................................................................................zł) 

i jest to cena łączna podana także w kosztorysie ofertowym przygotowanym zgodnie z przedmiarami robót .

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 6 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości .................................... słownie ............................... ........................................................................................................................... zł (tj. 5% wartości umowy brutto) w terminie określonym przez zamawiającego w formie ...................................................... ..................................................................................... 

6. Podane w ofercie i wypełnionym Załączniku nr 3 do SIWZ / lub kosztorysie ofertowym / ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zakończenia remontu wg opisu przedmiotu zamówienia podanego w Załączniku nr 4 SIWZ./


7. Warunki i okres gwarancji: 
Udzielamy:

- ....... letniej gwarancji na .............................................

8.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia ..................................................

9. Ofertę niniejsza składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert       (art. 297 k.k.)
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 
4. ................................ 
5. ................................ 
6. ................................ 

											      podpis osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

           
Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !

				
								Załącznik nr 3 SIWZ
	


							

Kosztorys – przedmiary robót    



KOSZTORYS INWESTORSKI
Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca oraz wewnętrzna dla budynku magazynowego  przy  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie

L.p.
Podstawa wyceny
Opis kosztorysowy
jednostka miary i ilości
Cena jednostkowa
[zł]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
1
Biuletyn BRZ 26/121
Wykop liniowy w gruncie kat. III wykonany ręcznie dla ułożenia rurociągu zasilającego i powrotnego centralnego ogrzewania
m3  10,08






2
25/98
Zasypanie wykopu po ułożeniu rurociągu- obmiar z poz. 1
m3  10,08



3
BRI 117/532
Wykonanie przejść przez ściany fundamentowe grub. 30cm dla rurociągów do Ø50mm zasilającego i powrotnego inst. C.O.
przejść 4



4
119/612
Rurociąg cieplny przesyłowy z kotłowni do budynku gospodarczego wykonany z rur stal. preizolowanych o Ø do 48,3/110mm bez alarmu (zasilanie i powrót) 
mb 29



5
119-624
Spawanie ręczne gazowe rur stal. preizolowanych Ø do 48,3mm
złącz 6



6
118/588
Montaż odpowietrznika sieci cieplnej przesyłowej Ø20mm
kpl 1



7
40/836
Zbiorniczek odpowietrzający o poj. 6 dcm3
szt.1.



8
34/634
Rurociąg stal. spawany na ścianach budynku      Ø25m
mb 4,00



9
34/632
j.w. lecz Ø15mm
mb 6,00



10
36/686
zawory przelotowe odcinające  Ø25mm na 
zasilaniu i powrocie w kotłowni
szt 2



11
37/719
Grzejniki członowe aluminiowe wys. 600mm 20-to członowe
kpl.2



12
39/800
Rury przyłączne do grzejników stal. czarne 
Ø15mm



13
37/703
Zawory grzejnikowe proste z pojedyńczą regulacją o  Ø15mm na zasilaniu
szt. 2 



14
37/703
j.w. lecz na powrocie regulowany kluczem
szt. 2



15
117/549
Próba szczelności rurociągów sieci cieplnej o       Ø do 150mm
mb29,00



16
117/551
Nakład na uruchomienie sieci cieplnej przesyłowej
mb 29,00



17
41/846
Próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji urządzeń
szt. 2





Razem:





KOSZTORYS INWESTORSKI
na wykonanie budynku magazynowego przy  Ośrodku  Pomocy Społecznej                                     ul. L.  Mazurkiewicza 19, 27-530  Ożarów

L.p.
Podstawa wyceny
Opis kosztorysowy
jednostka miary i ilości
Cena jednostkowa
[zł]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
1
Sekocenbud
BC-30/2005
poz. 0102/0200
Roboty ziemne – wykopy wąskie w gruncie kat. III o głebokości 1,50m wykonanie ręczne
(6,50+4,80)x2x1,00x0,40=9,04m3





2
BC 27/2005
poz. 0202/0114
Ławy fundamentowe i ściany funda.żelbetowe o szerokości do 0,60m z betonu B-15
(6,50+4,80)x2x1,50x0,40=13,56m3



3
-II-
poz.0604/0200
(poz. 0604/0300)
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych  2xpapa asfaltowa izolacyjna na gorąco
(6,50+4,80)x0,40=9,04m2



4
-II-
poz.0107/0100
Ściany budynku z bloczków gazobetonowych gr. 24Cm na zaprawie cementowo-wapiennej
[(6,50x2)+4,80+(0,96x2)]x3,05=60,15m2



5
-II-
poz.0202/0300
Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami o rozpiętości 4,50m
6,50x4,80=31,20m2



6
-II-
poz.0212/1200
Wieńce monolityczne i nadproże bramowe na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30,00cm
(6,50+4,8)x2x0,24x0,25+(3,00x0,24x0,25)=1,54m3



7
-II-
poz.0290/0201
Zbrojenie ław fundamentowych wieńca                            i nadproża prętami żebrowymi Ø12mm
205,93kg



8
w/g kalkulacji
Izolacja z folii izolacyjnej gr. 0,3mm (polietylenowa) posadzki i stropodachu
(6,20x4,60)x2=57,04



9
BC-27/2005
Izolacja pozioma posadzki i stropodachu z płyt styropianowych gr.8cm
(6,20x4,60)x2=57,04m2



10
BC-27/2000
poz.1101/0100
Podkłady betonowe pod posadzki na podłożu gruntowym z betonu B-10
6,40x4,60x0,15=4,42m3



11
-II-
poz. 1106/0200
poz.1106/0300
Posadzka cementowa o grubości 5cm zatarta na gładko
6,40x4,60=29,44m2



12
-II-
poz.1202/0100
poz.1202/0300
Wylewka z zaprawy cementowej na izolacji cieplnej stropodachu gr 5cm zatarta na ostro
6,50x4,80=31,20m2



13
-II-
poz. 0504/0201
Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą termozgrzewalną, polimerowo-asfaltową, podkładową i wierzchniego krycia
6,50x5,00=32,50m2



14
-II-
poz.0506/0200
Obróbki murów ogniowych i okapów z blachy ocynkowanej gr.0,50mm przy szerokości ponad 25cm
(6,70+5,00)x2x0,40=9,36m2




15
-II-
0508/0400
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm
6,70m2



16
-II-
0510/0300
Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12cm
3,00mb



17
-II-
0803/0300
Tynki zwykłe kat. III cementowo-wapienne wykonane ręcznie (wewnętrzne)
Obm jak poz. 4 -60,15m2



18
-II-
0803/0600
j.w. lecz stropów
6,02x4,32=26,01



19
BC-27/2005
poz.2610/0201
Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi o grubości 12cm metodą lekką mokrą CERESIT z wyprawą tynku CT 35- faktura kornikowa o gr. 3,5mm
(6,50+4,80+1,5)x3,05-(2,40x2,40)+4,80x1,50=101,17m2



20
-II-
poz.0602/0100
Docieplenie ścian na połączeniu z istniejącymi budynkami jednocześnie dylatacja budynku ze styropianu gr.5cm ułożona na zaprawie
(4,80+5,00)x3,05=29,89m2



21
BC-22/2005
poz.132HOR1205
Brama garażowa typu HÖRMAN ocieplana o wym. 2,40x2,40
szt. 1





Razem:





       






Na podstawie powyższego przedmiaru robót należy przygotować kosztorys ofertowy . 




Przygotowując ten dokument należy zaznaczyć, iż oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany zgłosić wszystkie sprzeczności   przedmiotu zamówienia a  przedmiarami robót czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.












								Załącznik nr 4 SIWZ
	



							OPIS TECHNICZNY     


........................................................
........................................................
Nazwa i adres wykonawcy, telefon i fax.

OPIS TECHNICZNY Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU NA WYKONANIE ZADANIA
	



















	Potwierdzeniem niniejszego oświadczenia są załączone certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne oraz opinie wydane przez upoważnione do tego instytucje.
Wykonawca przedstawi harmonogram robót zgodny z przedmiotem zamówienia .


DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA BĘDZIE POMOCNE PRZY OCENIE OFERTY 
BRAK DANYCH NIE  BĘDZIE  SKUTKOWAĆ  ODRZUCENIEM  OFERTY





podpis osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo


Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !

								Załącznik nr 5	
	
						             KRYTERIA - METODY OCENY     








KRYTERIA - METODY OCENY 




Lp.

Opis kryterium – dokumentacja

Znaczenie 
waga %


Opis metody przyznawanych punktów

1

Cena podana w ofercie Załącznik nr 2 SIWZ

      100

Proporcje matematyczne wg. wzory:

Cena oferty najtańszej
                                                 * 100
Cena oferty badanej

max 100 pkt-ów
/Załącznik nr 2 SIWZ/

                                                        Ocena oferty = ∑ punktów  pozycji 1 


Uwaga : Cena brutto jest ceną braną do punktacji .


Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !

								Załącznik nr 6 SIWZ
	
                                                                                          ISTOTNE
POSTANOWIENIA
                                                                               UMOWY     




ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY NR .../2006

zawarta w dniu .......... pomiędzy: Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowei  w  imieniu  którego  działają:    

	Małgorzata  Dębniak  - Kierownik Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Ożarowie  
	Anna  Cieszkowska – Główny  księgowy   


 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

a .............................................................................................................................. z siedzibą  w ..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:
1. ...............................................
2. ...............................................

§1

1. Zgodnie z zamówieniem Zamawiającego udzielonym w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu  19.07.2006 r , Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budynku  magazynowego  przy  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie  wraz  z  instalacją  centralnego  ogrzewania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz złożonej przez Wykonawcę oferty.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z przyjętą ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§2

1. Wykonanie umowy przez Wykonawcę nastąpi   wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi  koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”

3. Określony zakres robót Wykonawca zrealizuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych   , wymaganiami Polskich Norm i sztuką budowlaną.





§3

1. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego w §1 i 2 ustala się na dzień  30.11.2006r.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy   teren budowy w terminie 7-miu dni od chwili podpisania umowy.

3. Zamawiający ustala inspektora nadzoru budowy w osobie Zdzisław Wydrzycki upr. bud. 54/76

4. Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie ............................................................... uprawnienia nr ....................................

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach prowadzonych robót należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostawę wody , energii elektrycznej i materiałów potrzebnych do wykonywania prac . 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                       i przekazać go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót.

§ 4
1.Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
2. Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  50%  wartości  zamówienia  podwykonawcom.
3. Zamawiający  dopuści  podwykonawców   po  wyrażeniu  pisemnej  zgody ( przepis art.647¹)  .
4. Zamawiający  dopuści  podwykonawców  po  wyrażaniu    zgody ( przepis  647¹  ustawy             z  dnia  23  kwietnia 1964 r.  kodeks  cywilny  odnośnie  podwykonawców  będzie  stosowany  odpowiednio ).
5. Wykaz  podwykonawców  z  określeniem  zakresu  prac  i  kwot  zleconych  przez  Wykonawcę   oraz  ich  akceptacja  przez  Zamawiającego  będzie  stanowić  załącznik  do  niniejszej  umowy( punkt 3,4, 5  paragrafu 4  zostanie  wprowadzony  wprowadzony                 w  umowie  w  przypadku  wystąpienia  podwykonawców).
6. W  przypadku   wystąpienia  podwykonawcy  Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  w  przypadku :
- przedstawienia  cesji  zapłaty   na  podwykonawcę   za  roboty  które  zostały  określone             i  zaakceptowane  z § 4 ust.5   przed  wystawieniem  faktury. Kwota  wykonawcy  na  fakturze  będzie  pomniejszona  o  kwotę  cesji  dla  podwykonawców.
- albo  przedstawienia  Zamawiającemu  oryginału  zapłaty  dokonanej  przez  Wykonawcę  na  rzecz  podwykonawcy  za  wykonane  prace  zgodnie  z  § 4  ust.5  niniejszej  umowy.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie netto w wysokości ..................................zł ( słownie ...............................................................zł) + obowiązującą stawkę podatku VAT ..........% w wysokości............................zł ( słownie ................................................zł) .Kwota brutto wynosi ......................................zł (słownie: ................................................................................zł) wynikająca z przyjętej oferty. W powyższej kwocie znajdują się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, opłaty  ubezpieczenia , prace dodatkowe

2. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo  do  dnia  20.12.2006r., po dokonaniu odbioru  robót przez Zamawiającego i inspektora nadzoru.

3. W przypadku nie uregulowania należności z faktury w w/w terminie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek.

4. Niedopuszczalna jest zmiana umowy oraz wprowadzanie do niej postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

§6

1. Odbiór  robót zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę, przy udziale przedstawicieli stron. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i okazanie (przekazanie kserokopii) Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych, oraz wynikających z przepisów budowlanych.

3.  Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Do 
     protokołu końcowego zakończenia robót wykonawca zobowiązany jest dołączyć atesty ma 
     zastosowane materiały.

§7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową,
b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o w/w okolicznościach. 
c) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 7 dni od dnia doręczenia pisemnego ponaglenia za nieterminową realizację zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności z pkt. 1 a) Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz za materiały przygotowane i zamówione związane z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku okoliczności z pkt. 1 b) i c) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

§8


1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie do umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca (§7 a) lub c)) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
b) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczenia terminu usunięcia wad,

2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

1. Okres gwarancji wynosi:

a)   ....... miesięcy gwarancji na ..............................

2. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

§10

Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron - w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§11

1.	Integralną częścią umowy jest w następującej kolejności:

-	specyfikacja istotnych warunków zamówienia
-	złożona przez wykonawcę oferta załącznik nr 2 SIWZ
§12

W sprawach nie uregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c.
§13

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego
§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA







Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !


								Załącznik nr 7 SIWZ
	



					                     	 LISTA REFERENCYJNA                                                       
........................................................
........................................................
Nazwa i adres wykonawcy, telefon i fax.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC ZREALIZOWANYCH 
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT O WIELKOŚCI I CHARAKTERZE
PORÓWNYWALNEJ LUB WIĘKSZEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Lp.
Nazwa podmiotu, instytucji w której realizowano zamówienie
adres -tel./fax
Zakres prac
Czas realizacji
Wartość prac 
za które odpowiedzialny był wykonawca
1.





2.





3.





4.





5.





6.





  7.





  8.






Uwaga:
	W przypadku większej ilości prosimy o dodatkowe podanie wykazu w formie spisu podmiotów. 	Jednocześnie wymagane jest umieszczenie w ofercie listów referencyjnych od byłych zleceniodawców / na podobny przedmiot  zamówienia lub potwierdzających wykonanie robót w/g wykazu .Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia referencji .  Jeżeli podane informacje będą nieprawdziwe Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę . 
	

																							podpis osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

 
Ożarów ,  dnia  19.07.2006r.
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr  1,
Zamawiający: Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, ul. L. Mazurkiewicza  19; tel/fax                     (015) 86 10 368
WYPEŁNIONY - DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !


								Załącznik nr 8 SIWZ
	



					                     	 OŚWIADCZENIE                                                      
........................................................
........................................................
Nazwa i adres oferenta, telefon i fax.


OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIENIU 
WARUNKÓW art. 22 i art. 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. NR 19 , poz. 177 , z  2004r.  z  późn.zm. ) 

        Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie budynku magazynowego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie wraz z instalacją centralnego ogrzewania w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorstwa oświadczam , że : 

1.   jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymogami    
      ustawowymi , 
2.	posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia , 
3.	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 
4.	nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia , 
5.	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych , 
6.	zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia , oraz dodatkami do instrukcji dla oferentów i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń , 
7.	nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego , 
8.	w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego  nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą i przed zawarciem umowy wniesiemy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy . 



                                                                                                        Miejsce i Data .................................................
                                               ..

