
Gliwice, 17-05-2013 r.
Oznaczenie sprawy: ZSSp3920.1.259.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 000 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka w Gliwicach

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice
e-mail: zszsum-gliwice@oswiata.org.pl
tel. +48 32/2313222
fax +48 32/2313222

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.10.00.00-8 - nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
kod CPV: 45.11.12.00-0 - nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
kod CPV: 45.21.22.21-1 - nazwa: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
kod CPV: 45.23.24.00-6 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
kod CPV: 45.23.31.61-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
kod CPV: 45.31.61.00-6 - nazwa: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
kod CPV: 45.31.00.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne
3) opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane.
kod CPV 45.10.00.00-8 - nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
kod CPV 45.11.12.00-0 - nazwa: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
kod CPV 45.21.22.21-1-Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
kod CPV 45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
kod CPV 45.23.31.61-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
kod CPV 45.31.61.00-6 - nazwa: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
kod CPV 45.31.00.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne

3) opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją istniejących obiektów sportowych
i zagospodarowania terenu.
Zamówienie publiczne obejmuje wykonanie modernizacji boisk przyszkolnych oraz zagospodarowania terenów
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na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaże i wyburzenia (nawierzchnie utwardzone boisk i nawierzchnie ciągów pieszych, ogrodzenie i inne),
- budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych ze strefą ochronną o nawierzchni poliuretanowej wraz
z wyposażeniem i piłkochwytami oraz malowanymi liniami boisk
- wykonanie skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią
- wykonanie ciągów pieszych, pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów terenowych
- wykonanie elementów małej architektury
- dostawa i montaż wyposażenia rekreacyjnego
- wykonanie odwodnieni boisk i terenu,
- wykonanie oświetlenia boisk.
- wykonanie ogrodzenia terenu
- wykonanie trawników i nasadzeń
- wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego

W wyniku realizacji zadania zamawiający ma uzyskać przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, gotowym
do użytkowania o wysokiej jakości robót i wysokiej jakości zastosowanych materiałów.

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- wykona zakres prac niezbędny do prawidłowego użytkowania, nawet nie wyspecyfikowany, a konieczny dla
właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia
- dostarczy wszelkie wyposażenie, sprzęt niezbędne do prawidłowego użytkowania, nawet nie
wyspecyfikowany, a konieczny dla właściwego użytkowania przedmiotu zamówienia
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami
- pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, itp.
- złoży złom użytkowy z rozbiórki w miejscu wskazanym przez zamawiającego, wywiezie i sprzeda złom
pozyskany z rozbiórki oraz zwróci uzyskane środki finansowe zamawiającemu
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia
- przekaże: dokumentację powykonawczą (część opisowa, część rysunkowa), wszelkie atesty na materiały
i urządzenia
- wykona ogrodzenie tymczasowe terenu robót
- zorganizuje własne zaplecze na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, na podstawie zamontowanych na swój koszt urządzeń
pomiarowych
- wykona pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz powykonawcze pomiary geodezyjne z naniesieniem
wyników pomiarów do miejskich zasobów geodezyjnych, z podaniem numeru KERG oraz dostarczeniem
zaktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500(3 egzemplarze)
- uzyska, w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie w umownym terminie zakończenia przedmiotu
umowy, jeśli jest wymagane
- uzyska zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodni
z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę
z tego tytułu.
- będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne
szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym i na swój koszt.
- wykona zabezpieczenie wykopów na czas ich wykonywania
- wykona malowanie linii boisk na nawierzchni poliuretanowej
- będzie przestrzegał postanowień pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót

Podstawowe wielkości charakteryzujące zakres prac:
Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu:
Boisko wielofunkcyjne Bw1 (wraz ze strefą ochronną) 677,1 m2
Boisko wielofunkcyjne Bw2 (wraz ze strefą ochronną) 251,8 m2
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Skocznia do skoku w dal 73,3 m2
Nawierzchnia – schody, pochylnie, chodniki wraz z placem ok. 722 m2
Zieleń (trawniki) ok. 300 m2
ogrodzenie - długość około 215,4 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót modernizacji - załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia)
- przedmiar robót - załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- przedmiar robót – modernizacja boisk (załącznik 7.1)
- przedmiar robót – monitoring (załącznik 7.2)
- dokumentacja projektowa robót – modernizacja boisk (załącznik 8.1)
- specyfikacja techniczno-materiałowa - monitoring (załącznik 8.2)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – modernizacja boisk (załącznik 9.1)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót monitoring (załącznik 9.2)

Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały
z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień
publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie
oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających
rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów
technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania równoważnego oraz uzyskać wszelkie
ewentualne uzgodnienia.

Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 3 lat , licząc
od dnia końcowego odbioru robót.
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia końcowego odbioru.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca
robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz
wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych
obiektach oświatowych.
c) zamawiający stawia następujące wymagania techniczne dla nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa,
wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego
i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, i służyć do pokrywania nawierzchni
bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekko-atletycznych, boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkładarki mas poliuretanowych .Tak wykonaną warstwę pokrywa się warstwą użytkową, którą stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę wykonuje się poprzez natrysk
mechaniczny . Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie
farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

1. Grubość nawierzchni, (mm) - 13
2. Tarcie (opór poślizgu): nawierzchnia sucha -wartość średnia 58 ± 4 ; nawierzchnia mokra- wartość średnia
66 ± 4
3. Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2)°C - 1,7-1,9

3/13



4. Odporność na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) - 640 ± 10 %
- stan powierzchni po badaniu - bez zniszczeń
5. Przepuszczalność wody (mm/h) - 160-170
6. Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2)°C - 36 ÷ 38
7. Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach badawczych), (g) - ≤ 1,20
8. Wytrzymałość na rozdzieranie (N) - 140-145
9. Odporność na działanie temperatury 60°C, oceniona zmianą wymiarów po badaniu (%) - ≤ 0,02
10. Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa - 1,05-1
11. Wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%) - 10 46-50
12. Przyczepność do podkładu, MPa:
- betonowego - ≥ 0,66
- asfaltobetonowego - ≥ 0,50
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego –
≥ 0,58
13. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni nawierzchni w stanie:
- suchym - ≥ 0,50
- zawilgoconym - ≥ 0,33
14. Ścieralność w aparacie Stuttgart, ubytek grubości (mm) - ≤ 0,09
15. Twardość, Shore’a, A - 65 ± 5
16. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych
- zmniejszenie masy (%) - ≤ 0,4
- zmiana wyglądu zewnętrznego - bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego
17. Odporność nawierzchni na zamrażanie
- zmiana masy (%) - ≤ 0,5
- zmiana wyglądu zewnętrznego - bez śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego
18. Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej - 5
19. Zawartość metali ciężkich (mg/l):
- ołów (Pb) - < 0,005
- kadm (Cd) – < 0,0005
- chrom (Cr) – < 0,005
- rtęć (Hg) – < 0,0002
- cynk (Zn) – 0,8 – 0,9
- cyna (Sn) – 0,005

Uwaga: Wersja „papierowa” dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, za
dodatkową odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopię dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są
bezpłatnie na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip/Zamówienia publiczne jednostek miejskich.
Uwaga: w przypadku rozbieżności parametrów i wymogów technicznych i jakościowych: robót, materiałów,
urządzeń opisanych w: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót właściwe i wymagane przez zamawiającego będą te
parametry i  wymogi techniczne i jakościowe: robót, materiałów, urządzeń, które są najwyższe
i najkorzystniejsze.

4. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

4/13



1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza
i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na: budowie lub przebudowie lub remoncie kompleksu sportowego z boiskiem/boiskami
sportowym/sportowymi z nawierzchnią syntetyczną i  zagospodarowania terenu, o wartości co najmniej 1 000
000,00 zł brutto każda.

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia-ZAŁĄCZNIK NR 2, wykazu robót
budowlanych -ZAŁĄCZNIK NR 4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające,
że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:

- Wykonawca musi dysponować:
a) osobą kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i  wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy
nakładają obowiązek takiego wpisu,
b) osobą kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i  wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa -
jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu,

c) osobą kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa -
jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz wykazu
osób ZAŁĄCZNIK NR 3
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których
sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy:

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 1 000
000,00 złotych.
b) Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz
załączonych dokumentów.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach
i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione
powyżej.

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2
do SIWZ,

•   

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3
do SIWZ,

•   

oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 3, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

•   

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie:
âŚ¢ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenia,
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.
Uwaga 1: Należy wykazać i przedłożyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie i zakresie
wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku.

•   
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Uwaga 2: W przypadku, gdy Zamawiający - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych jest podmiotem,
na rzecz którego roboty wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ zostały wcześniej wykonane wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie A.

Uwaga 3: Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń i innych dokumentów, o których
mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. referencje), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r.
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).
,
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów,
przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu,

•   

opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy
dokument dotyczący tego podmiotu

•   

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 wykonaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

•   

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

•   

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,

•   

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,

•   

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.

3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada:
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:

a. 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.

•   

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).
Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza,

•   

pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika,

•   

6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,
7) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR ,

8) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć: 
1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczną ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry
oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany przez instytucję uprawnioną do badań
i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana nawierzchnia posiada żądane parametry techniczne,
b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną nawierzchnię,
d) raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs itd.) potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez organizacje IAAF.
e) autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
f) sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne wg normy DIN 18035-6
oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali
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ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium.
g) deklarację zgodności potwierdzoną przez producenta nawierzchni, jako dokument odbiorowy
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający
będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące
sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów 

1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach"

3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej
specyfikacji.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pani Jolanta Grabowska - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, 
tel. +48 32/2313222, fax +48 32/2313222, pok. 33, piętro 2
godziny urzędowania: 8.00-14.00,

•   

12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej
specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią
załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
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"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Nie otwierać przed 05-06-2013 r. godz. 12:15 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 05-06-2013 r. do godz. 12:00  Miejsce składania: Zespół Szkół Specjalnych im.
Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice sekretariat. W przypadku ofert składanych listownie
decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05-06-2013 r. o godz. 12:15  . Miejsce otwarcia: Zespół Szkół
Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice sekretariat.

16. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, 
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku
ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji
nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,
7) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
8) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
9) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający
doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami na terytorium RP.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
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Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do
dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz.
360)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów
działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kosztorysy ofertowe w wersji
papierowej i elektronicznej( Adobe Reader i edytowalnej) - w celach informacyjnych
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie) potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień.
3) Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed
podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu l istę podwykonawców na piśmie,
a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową
lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647âŚ�
Kodeksu cywilnego."

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6.

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
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1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach:
- działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót
- wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac
wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- braków lub wad w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego
- zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz
wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego
- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,
- nieterminowego przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej
polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania
musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym.
Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego.
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów,
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających
z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót
wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których
wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie
innych rozwiązań od Zamawiającego.
- zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę
- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą
Zamawiającego - dot. zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie
Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom.
- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji
przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny
do wykonania
- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie
- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych
- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót
- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych,
dostaw lub zmiany technologii,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących
przepisów,
- zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji,
- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
i uruchomieniu obiektu,
- zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
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23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom

1) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom,

25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz osób,

Dyrektor Szkoły

17-05-2013 r.  Tomasz Ocieczek 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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