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 S P E C Y F I K A C J A   
I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   

Z A M Ó W I E N I A  
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
 

„DOSTAWA I MONTA ś URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAśENIE HALI 
WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY”  

 
Wartość  szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 11. ust. 8  ustawy  
Prawo  zamówień  publicznych 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem : 
56110-2010 
 

ZAWARTO ŚĆ  TECZKI: 
1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2/  Wzory druków: 

- wykaz dokumentów złoŜonych w ofercie (zał. nr 1) 
- formularz  ofertowy z podziałem na elementy ruchome i stałe (zał. nr 2) 
- zestawienie  wartości  kwoty  ryczałtowej  brutto  (zał. nr 3) 
- oświadczenie  o spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu - art.22 ust.1  (zał. nr 4) 
- projekt  umowy  (zał. nr 5) 
- tabela czynników cenotwórczych  (zał. nr 6) 

     -    doświadczenie kadrowe osób zatrudnionych przy realizacji umów na dostawę i montaŜ urządzeń i wyposaŜenia hal   
sportowych   (zał. nr 7) 

- wykaz  sprzętu   (zał. nr 8) 
- doświadczenie  zawodowe wykonawcy w realizacji umów na roboty   (zał. nr 9) 
- wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia  (zał. nr 10) 

        -      oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z    
                Polskich Norm przenoszące normy europejskie (zał. nr 11) 

3/  Dokumentacja projektowa hali, Specyfikacja Techniczna na montaŜ i dostawę urządzeń sportowych i wyposaŜenia hali 
widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawienie sprzętu i wyposaŜenia hali widowiskowo-sportowej 
 

I.  INFORMACJE  OGÓLNE 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego 
 

  GMINA DOBRZYCA 
  ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca 
  Telefon : 062/ 7413013 
  Fax : 062/7413013 
  www.dobrzyca.bazagmin.pl 
  e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl 
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Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   /Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zm/ 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich mogą być składane  /Dz.U. 
z 2006 r. Nr 87, poz.605/  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
/Dz.U. z 2007 r.  Nr 241, poz. 1763/ 

 
2. Tryb  udzielenia  zamówienia 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu  nieograniczonego  
(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -. 46) z  zachowaniem  zasad  określonych  ustawą  z  dnia  29 stycznia 2004r. - 
Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  zwaną  
dalej  "ustawą".  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 
określonym w w/w ustawie i spełniają wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej  oraz  podmioty  te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone                
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający  Ŝąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której  wykonanie  
powierzy  podwykonawcom  (art. 36 ust. 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych).  
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
Wszystkie nazwy ujęte w dokumentacji projektowej hali, Specyfikacji Technicznej na montaŜ i dostawę 
urządzeń sportowych i wyposaŜenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawieniu sprzętu 
i wyposaŜenia hali widowiskowo-sportowej odnoszą się do zastosowania równowaŜnych lub 
zamiennych  klas, typów i firm. 
NaleŜy załączyć do oferty dokumenty określające parametry techniczne elementów zastosowanych jako 
równowaŜne. Zastosowane elementy jako równowaŜne muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. 
RównowaŜność oznacza, Ŝe przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę posiada wszystkie 
cechy techniczne i jakościowe przedmiotu określonego przez Zamawiającego a róŜni się od niego znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią 
jej integralną część. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  /SWIZ/ została równieŜ zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
Adres strony: www.dobrzyca.bazagmin.pl – przetargi 
Koszt SIWZ: 85,00 brutto + koszt przesyłki 
 
II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem  zamówienia  jest: 
  

„DOSTAWA STAWA I MONTAś URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAśENIE HALI 
WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY” 

 
Lokalizacja zamówienia Gmina Dobrzyca, miejscowość Dobrzyca, ul. Szkolna, działka   nr  1646. 
Szczegółowy zakres usług oraz warunki realizacji robót określają: dokumentacja projektowa hali, 
Specyfikacja Techniczna na montaŜ i dostawę urządzeń sportowych oraz wyposaŜenia hali widowiskowo - 
sportowej w Dobrzycy, zestawienie sprzętu i wyposaŜenia hali widowiskowo-sportowej. 
 
 
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień: 
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Kod  CPV:    36.40.00.00-2  Artykuły i sprzęt sportowy 
Kod  CPV:     39.15.00.00-8  RóŜne meble i wyposaŜenie                                           
Przedmiot  zamówienia musi być realizowany zgodnie z określeniem w Specyfikacji Technicznej na 
montaŜ i dostawę urządzeń sportowych oraz wyposaŜenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, 
zestawieniem sprzętu i wyposaŜenia hali widowiskowo-sportowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie obiektu Hali widowiskowo-sportowej 
w Dobrzycy przy ul. Szkolnej (aktualnie w stanie wykończeniowym) i zdobycia koniecznych informacji do 
przygotowania oferty. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Zakup, koszt transportu, montaŜ urządzeń sportowych i wyposaŜenia. Wszystkie urządzenia sportowe objęte 
realizacją zamówienia powinny być zgodne z europejskimi normami, posiadające aktualne certyfikaty 
uprawniające do oznaczenie urządzeń sportowych znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

2. MontaŜ urządzeń sportowych i wyposaŜenia: czynność ta obejmuje trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń 
tego wymagających. Podczas świadczenia usługi Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy BHP. 

3. Po zamontowaniu urządzeń pozostawienie Hali widowiskowo – sportowej w stanie umoŜliwiającym 
przeprowadzenie zajęć sportowych 

4. Wykonawca musi legitymować się opinią stwierdzającą zgodność urządzenia lub sprzętu sportowego 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny uŜytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 czerwca 1997r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu 
sportowego pod względem ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny korzystania z nich przez 
osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 63, poz. 395) oraz posiadać certyfikat lub atest bezpieczeństwa 
uŜytkowania oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji. 

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zamiennych, ale o parametrach jakościowych i fizycznych 
nie gorszych niŜ podane w SIWZ. Materiały uŜyte do wykonania zamówienia muszą posiadać świadectwa 
jakości, atesty oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom (Certyfikat Zgodności z Normami „B”) . 

6. Wykonawca musi posiadać lub dysponować serwisem dotyczącym przedmiotu zamówienia.  
7. Wykonawca zapewni w cenie dostawy przeprowadzenie szkolenia pracowników nadzoru w zakresie obsługi, 

eksploatacji i konserwacji oferowanego zestawu urządzeń 
8. Wykonawca dostarczy i zamontuje instrukcję obsługi i regulamin korzystania z urządzeń w języku polskim. 

 

WIZJA LOKALNA OBIEKTU 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu Hali widowiskowo – sportowej w Dobrzycy w celu zdobycia 
wszelkich danych i informacji niezbędnych do naleŜytego wykonania zamówienia i prawidłowego 
obliczenia ceny ofertowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
 
PODWYKONAWCY 
W przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców Wykonawca powinien 
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz określić ich 
procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego na roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, 
odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne. 
 
III.    TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 

Gmina przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia następująco: 
- rozpoczęcie w ciągu 7 dni od podpisania umowy, 
- zakończenie do 15.06.2010 r. 
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Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 

1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie 
Zamawiającego; 

2) działania siły wyŜszej, za które uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 
zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania 
i których zaistnienie lub skutki uniemoŜliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób naleŜyty;  

3) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która 
powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; 

4) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez 
zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

 
IV.   WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU 
 

O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki: 
1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeŜeli  ustawy 

nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień, 
2) posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a takŜe  dysponują   

osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   
4) nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art. 24 ustawy        

z   dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
     5)  udokumentują, Ŝe w okresie ostatnich trzech  lat,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy – w tym okresie naleŜycie i rzetelnie wykonali co najmniej dwie dostawy urządzeń 
sportowych będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj. dokonali dostaw i montaŜu urządzeń 
sportowych oraz wyposaŜenia hal widowiskowo – sportowych o wartości nie mniejszej niŜ 
350.000,00 zł, (rozpoczęcie nie wcześniej niŜ 3 lata temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego 
postępowania, a które  zostały ukończone). NaleŜy podać adresy inwestorów obiektów 
realizowanych w ramach tych zamówień. W przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  wspólne,  
warunek  musi  spełnić  co  najmniej   jeden podmiot.  

PowyŜsze powinno wynikać z załączonego wykazu wykonanych dostaw – wg załącznika nr 10 SIWZ 
oraz powinno być potwierdzone dokumentami, Ŝe zamówienie to zostało wykonane naleŜycie 

  6) Wykonawca powinien dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z prawem 
budowlanym lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynaleŜności do 
właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.  

7) Wykonawcy powinni dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych,  zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające 
im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego. 

PowyŜsze punkty 6,7 naleŜy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 7 SIWZ 
8) przedstawią wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu  zamówienia w oparciu 

o wymagania sprzętowe wynikające  z  dostawy i montaŜu przedmiotu zamówienia, 
9) kaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami z zarządcami 

infrastruktury technicznej występującej na terenie  inwestycji oraz ich stosowania, 
10) kaŜdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres min.                     

36  miesięcy  od  dnia odbioru  robót, 
     11) rozliczenie usługi objętej umową następować będzie fakturą końcową wystawioną na Urząd Gminy 

w Dobrzycy  za usługę wykonaną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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12) Zamawiający nie ogranicza moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców, których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złoŜonych 
dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”. 
Niespełnienie  powyŜszych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.             
 
V.  DOKUMENTY  I  O ŚWIADCZENIA  WYMAGANE  W  OFERCIE 
 

Oferta  powinna  zawierać niŜej wymienione dokumenty: 
1) formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ z podziałem na elementy ruchome i stałe  (zał. nr 2), 
2) zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto – wg wzoru do SIWZ (zał. nr 3) wykonany na  

podstawie: Specyfikacji Technicznej na montaŜ i dostawę urządzeń sportowych i wyposaŜenia hali 
widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawienia sprzętu i wyposaŜenia hali widowiskowo-
sportowej 

3) oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych                       
w  art.22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 4), 

4) zaakceptowany  projekty  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 5), 
5) tabela czynników  cenotwórczych - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 6), 
6) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu   

Zamówienia  (zał. nr 7)   oraz załączyć potwierdzenie o posiadaniu uprawnień zawodowych branŜy 
ogólnobudowlanej potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia   funkcji  kierownika  
robót  wraz z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej 
członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego, 

7) wykaz  sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia, 
wymagania  określa  specyfikacja  techniczna  (zał. nr 8), 

8) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności  
gospodarczej,  jeŜeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  
działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

9) wykaz  co  najmniej  dwóch  usług o wartości co najmniej 350.000,00 zł wykonanych w  okresie  
trzech  lat, a  jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w  zakresie 
będącym przedmiotem  zamówienia, z podaniem ich zakresu  rzeczowego, wartości, daty 
wykonania i odbiorów wraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały 
wykonane naleŜycie (referencje,  listy polecające) (zał. nr 9), 

10) wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia  (zał. nr 10), 
11) oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające 

z Polskich Norm przenoszące normy europejskie (zał. nr 11) 
12) opinia stwierdzająca zgodność urządzeń lub sprzętu stwierdzająca zgodność urządzenia lub sprzętu 

sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny uŜytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 
grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych 
i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny korzystania z nich 
przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 63, poz. 395) oraz certyfikat lub atest bezpieczeństwa uŜytkowania 
oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji. 
 

        Dokumenty, o  których mowa  w punktach 6, 9,12 mogą  być przedstawione w formie oryginału  lub 
kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty    
naleŜy złoŜyć w oryginale. 

 

VI.  TERMIN  ZWI ĄZANIA  Z  OFERT Ą 
 

Termin  związania  Wykonawców  złoŜoną  ofertą  wynosi  30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  
z upływem  terminu  składania  ofert. 
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VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 

1. Ofertę naleŜy sporządzić na  formularzu  ofertowym stanowiącym  zał. nr 2-wg zał. wzoru do   SIWZ. 
2. Do  oferty  zostaną  załączone  dokumenty  wymagane  postanowieniami  SIWZ. 
3. Dokumenty  załączone  do  oferty  mogą  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę (zgodnie z rozdziałem V). 
4. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentów   
      wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna    
      lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości a  Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić    
      jej prawdziwości w inny sposób. 
5. Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim. 
6. Wszystkie strony i załączniki oferty zapisane-muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę    
      podpisującą ofertę. W miejscach wyznaczonych do podpisu przez Wykonawcę  podpisuje osoba  
      podpisującą ofertę.  
      Załącznik nr 5 – projekt umowy  powinien być zaparafowany, nie musi być  podpisany przez   
      Wykonawcę. 
7. UpowaŜnienie do podpisania oferty  powinno być dołączone do oferty, o ile  nie  wynika  to               
      z innych dokumentów  załączonych  do  oferty  (np. odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia   
      o  wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 
8. Wszystkie  formularze  zawarte w niniejszej  specyfikacji, a  w  szczególności  FORMULARZ  
      OFERTOWY i ZESTAWIENIE  WARTOŚCI  KWOTY  RYCZAŁTOWEJ  NETTO - BRUTTO -    
      Wykonawca wypełni  ściśle  według  wskazówek  zawartych  w  SIWZ. W przypadku gdy     
      jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy -  wpisuje on "nie dotyczy". Wielkość   
      załączonych do SIWZ  wzorów  formularzy  moŜe  zostać  przez Wykonawcę zmieniona, jednak    
      układ graficzny  i  opis  poszczególnych  kolumn  i  wierszy  musi  pozostać  niezmieniony. 
9.   Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a takŜe zdobył,   
      na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne   
      do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji    
      lokalnej obiektu poniesie Wykonawca.  
10. Wykonawca umieści  ofertę w zamkniętej  kopercie/opakowaniu nieprzejrzystym zaadresowanej   
      następująco:     

Gmina  Dobrzyca, 
ul. Rynek 14,  63-330  Dobrzyca 

"PRZETARG  NIEOGRANICZONY – „DOSTAWA I MONTA ś URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ 
WYPOSAśENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY”  
 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2010r. godz. 9:30 

      ponadto  naleŜy  podać  nazwę  firmy. 
 
Koperty opakowania powinny być szczelnie zamknięte, w sposób uniemoŜliwiający zapoznanie się                 
z   treścią  oferty przed terminem otwarcia. 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem składania ofert. W celu 
wykonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoŜy Zamawiającemu kolejną  zamkniętą ofertę, 
oznaczoną  jak w punkcie 10, z dodaniem słowa "Zmiana" lub "Wycofanie". 
Wykonawca  nie  moŜe  wycofać  oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  oferty po  
upływie  terminu  składania  ofert. 
Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  Wykonawca,  składając  ofertę  zastrzegł 
w odniesieniu  do  tych  informacji,  Ŝe  nie  mogą  one  być  udostępnione  innym  uczestnikom  
postępowania. 
Informacje te naleŜy oznaczyć klauzulą: "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji  (Dz.U. z 1993r. nr 47, poz. 211 z późn. zm.) " i załączyć  jako odrębną część, nie złączoną 
z ofertą w sposób trwały. 
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Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej  informacje  
techniczne,  technologiczne,  handlowe  lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania  ich  poufności.       
 

VIII.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 
 

1) Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie  Urzędu  Gminy  Dobrzyca, ul. Rynek 14 - w pokoju nr 15 lub 
przesłać pocztą. 

2) Termin  składania  ofert  upływa  dnia  22.03.2010r. godz.  9:00 
3) Oferty złoŜone po terminie zostaną  zwrócone bez otwierania niezwłocznie po otwarciu ofert. 
4) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert w celu umoŜliwienia Wykonawcom uwzględnienia 

w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ,  o  których    
mowa  w  rozdziale XVI. 

5) PrzedłuŜenie  terminu  składania  ofert  dopuszczalne  jest  tylko przed  jego  upływem. 
6) O  przedłuŜeniu  terminu  Zamawiający powiadomi  natychmiast  wszystkich Wykonawców, 

którym przesłano SIWZ oraz na stronie  internetowej www.dobrzyca.bazagmin.pl. 
 
IX.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WADIUM   
 
1.  Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZALICZEK 
 
1. Zaliczki 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XI.    MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 
 

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 
Dobrzyca,  pok. nr 10 /sala posiedzeń/  w  dniu  22.03.2010r. o godz. 9:30 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, OPIS KRY TERIÓW  WYBORU OFERTY 
I ICH ZNACZENIA 
 
 

1. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
 

Cenę  oferty naleŜy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny             
(Dz. U.  z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie moŜe Ŝądać 
podwyŜszenia  wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć ryczałtu 
lub kosztów prac. 
2. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŜna było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby  przyjmującemu zamówienie raŜącą stratą, sąd moŜe podwyŜszyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  
Przygotowując ofertę, Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z zakresem przedmiotu zamówienia 
i warunkami  realizacji  zamówienia  zawartych  w  Specyfikacji Technicznej na montaŜ i dostawę 
urządzeń sportowych i wyposaŜenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawieniu sprzętu 
i wyposaŜenia hali widowiskowo-sportowej oraz  miejscem  prowadzenia  robót. 
W cenach oferty naleŜy ująć wszystkie elementy  niezbędne  do  wykonania  określonych usług                      
opisanych w Specyfikacji Technicznej na montaŜ i dostawę urządzeń sportowych oraz wyposaŜenia Hali 
widowiskowo-sportowej w Dobrzycy, zestawieniu sprzętu i wyposaŜenia hali  równieŜ  koszt  dostarczenia  
sprzętu  oraz  materiałów  do  miejsca  wbudowania, koszty pośrednie i zyski). W cenie oferty naleŜy 
uwzględnić ponadto  koszty: 

1/   urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy 
oraz  zabezpieczenia  terenu budowy, 



8 
 

2/   opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami, 
 

3/   ewentualnych odszkodowań  z  tytułu  zniszczonych  nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów,   
kwietników, 

4/  spełnienia wymogów  Bezpieczeństwa i Ochrony  Zdrowia, 
5/  prowadzenia  i organizowania  badań materiałów, 

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w ZESTAWIENIU  
WARTOŚCI  KWOTY  RYCZAŁTOWEJ  NETTO - BRUTTO. 
Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie. 
Wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia. Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.  
Podane ceny ofertowe nie mogą ulec podwyŜszeniu w czasie realizacji zamówienia.  
Ostateczną  cenę  oferty  dla poszczególnego zadania stanowi  suma  wartości  kwoty  ryczałtowej  netto -
brutto  zgodnie  z  zestawieniem  wg  załączonego  wzoru  do  SIWZ (zał. nr 2).   
Uwaga! Załączone zestawienie sprzętu sportowego i wyposaŜenia do Hali widowiskowo - sportowej w 
Dobrzycy nie stanowią wyłącznej podstawy do obliczenia ceny oferty. NaleŜy je traktować jako 
pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak wykonawca przy sporządzaniu oferty 
cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania 
przedmiotu zamówienia wynikających z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. 
 
2.  Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie. 
 

Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jest  najniŜsza  cena. 
 

Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 
1. NajniŜsza  cena  zadania  100% 
 
Oferta  z  najniŜszą  ceną  otrzyma  100 punktów.  KaŜda  następna  oferta  otrzyma  liczbę  punktów  
proporcjonalnie  mniejszą,  liczona  według  wzoru:  

Cmin 
C = ————— x  100 

Cx 
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, 
Cmin -  najniŜsza  cena  brutto zaoferowana w przetargu, 
Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty. 

 
 
XIII.  INFORMACJE  O  TRYBIE  OTWARCIA  OFERT   
 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia.  
3. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  takŜe 

informacje dotyczące ceny oferty. 
4. W  przypadku  gdyby  Wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwieraniu  oferty,  na  jego  wniosek 

Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone podczas sesji otwarcia. 
 
XIV.  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym             
w ustawie  Prawo  zamówień  publicznych  i  spełnia  wymagania  określone  w  przedmiotowej   
specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według przyjętego kryterium oceny oferty. 
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2. Niezwłocznie po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę  
wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert  zawierającym  
punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny „najniŜsza  cena zadania” i łączną punktację, 

- Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne, 
- Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.    
3. Zamawiający  zamieści  informacje, o których mowa w pkt 2a  równieŜ  na stronie internetowej   

oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 
 
XV.  UNIEWA śNIENIE  POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o zamówienie publiczne uniewaŜnia się w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
XVI.  SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJA ŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SIWZ 
 
 

1. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia mogą być przekazywane pisemnie na adres Zamawiającego: 
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  lub  faksem  (062 7413013), pod warunkiem  niezwłocznego  
potwierdzenia ich na piśmie. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, 
zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej  do  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  ich  
otrzymania. 

2.  Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie 
specyfikacji wpłynie  do  Zamawiającego  na  mniej  niŜ  sześć  dni  przed  terminem składania 
ofert. 

3.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaŜe  wszystkim  Wykonawcom,  którym 
przekazano  SIWZ  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz  na  stronie  internetowej: 
www.dobrzyca.bazagmin.pl. 

4.   W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  moŜe  w  kaŜdym czasie przed 
upływem    terminu  do  składania  ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  
modyfikację   Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ  oraz  na stronie  internetowej.  

5.   Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści  SIWZ 
niezbędny  będzie dodatkowy czas na wprowadzenie  zmian w ofertach. 

6.   Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.   
7.   Osoby  uprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami: 

-  Krystyna  Bąk-Rybak - inspektor  d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych, 
-  Agnieszka Wachońska – podinspektor d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych, 
- Marek Szewczyk – podinspektor ds. sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów 

sportowych 
tel. 062 7413013, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15. 

 8.    Informacje dodatkowe: dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 

XVII.  TRYB  ZAWARCIA  UMOWY 
 

1. Umowa  zostanie  zawarta  z  wybranym  Wykonawcą  w  terminie  nie  krótszym  niŜ  7 dni od 
dnia przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty,  jednak  nie  później  niŜ  przed  upływem  
terminu związania  ofertą z  zastrzeŜeniem  art. 94 ust. 1a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 

2. Projekt  umowy  stanowią  zał.  nr 5  do  SIWZ. 
3. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej   

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających                   
w SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą ocenę, 
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chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŜona była tylko jedna oferta lub upłynie termin 
związania z ofertą. 
 

     4.    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 
Przewiduje się moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniŜej z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  
b) Inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemoŜliwością prowadzenia prac w szczególności: 
- Brak moŜliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, 
- Protesty mieszkańców. 
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
a) Zmiany technologiczne, w szczególności: 
- Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
- Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 
- Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak równieŜ kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
(technologicznych lub materiałowych) niŜ wskazane w Specyfikacji Technicznej i zestawieniu 
sprzętu i wyposaŜenia Hali widowiskowo - sportowej w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 
- Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
3) Zmiany osobowe 
a) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równowaŜnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane, 
b) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
o ile posłuŜenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, zmniejszenia naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowanie przy wykonaniu 
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do 
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moŜe dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być 
wykonane przez Wykonawcę osobiście, 
c) Zmiana osób do nadzorowania robót. 
4) Pozostałe zmiany 
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT, 
b) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowania płatności wobec 
podwykonawców) 
b) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 
c) Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 
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XVIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  
              WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA 

1. Wykonawcom i innym  osobom, których interes prawny w  uzyskaniu  zamówienia doznał lub  
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej, określone w przepisach Działu VI art. 179 - 198 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 

Odwołanie regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych  Dział VI art. 180-198 
Skarga do sądu – regulują przepisy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI art. 198a - g 

Informacje dodatkowe: 
- w postępowaniu obowiązuje  pisemność. 

IXX. OFERTY  CZ ĘŚCIOWE 
Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych. 
 

XX.   OFERTY  WARIANTOWE 
Zamawiający  nie  dopuszcza  moŜliwości  złoŜenia  oferty  przewidującej  odmienny  niŜ  w  SIWZ  
sposób  wykonania  zamówienia  (oferta  wariantowa). 

 

XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWI AJĄCY ZAWRZE    
       UMOWĘ RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY   
       RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZU PEŁNIAJ ĄCYCH,   
O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Prawa zamówień  

              publicznych.  
Zamawiający  przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6  i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTER NETOWEJ   
          ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SI Ę  
          DROGĄ ELEKTRONICZN Ą. 
Zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 

XXIV. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZENIA AUKCJI   
             ELEKTRONICZNEJ. 
 
XXV. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
w siedzibie Zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy uczestniczący              
w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXVI. POSTANOWIENIA  KO ŃCOWE 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  publicznych  (tj. Dz. U. z 2007r.  Nr 223 poz. 1655 ) oraz  przepisy  
Kodeksu  cywilnego. 
                                                                                                              Zatwierdził:  
                                                                                                           /-/  mgr  Jarosław  Pietrzak                                                                                                                                                                      
 
Dobrzyca,  dnia    02.03.2010 r. 


