Strona 12
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr zamówienia publicznego:    	1/P/2013
Tytuł zamówienia publicznego: 	„ Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul. Św Piotra w Chorzowie na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Leczniczy, ul. Św Piotra 9, 41-500 Chorzów”

Zamawiający: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
                       41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- wykończeniowych, montaż instalacji wod-kan i co, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych i p.poż. w  pomieszczeniach: sali rehabilitacji,sali wielofunkcyjnej oraz w ciągu komunikacji /korytarz/.  

Wymagany czas realizacji: 		                do   30.09.2013
					
Termin rozpoczęcia robót		1.08.2013
Termin składania ofert:		22.07.2013  do godz. 10
Termin otwarcia ofert:	22.07.2013  godz. 10 30
Miejsce składania ofert:		41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a - sekretariat
Miejsce otwarcia ofert:		41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 55a – pokój nr 17
Tryb postępowania:	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą”.
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami w zakresie:
procedury przetargowej	Marek Papiernik                               tel. 032 – 241-11-13


Warunki przystąpienia do przetargu:  zawarte w instrukcji dla oferentów
Wymagane dokumenty:                  określone w instrukcji dla oferentów 
Kryteria oceny:	cena, gwarancja
określone w sposób przedstawiony w instrukcji dla oferentów
Wysokość wadium:	nie dotyczy	              Cena materiałów przetargowych:  0

Załączniki:
Formularz Ofertowy wraz z drukami wymaganych oświadczeń,
Przedmiar robót
Projekt umowy
Instrukcja dla  oferentów 

   Uwagi:
1.	Minimalny okres gwarancji na roboty i materiały wynosi 4 lata
2.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej i częściowej.
3.	Zamawiający informuje że  do wglądu w siedzibie zamawiającego jest dokumentacja 
techniczna. 
                  
                  

1.	FORMULARZ OFERTOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NR  1/P/2013



Nazwa i adres Wykonawcy:




Nr Konta bankowego:





Data sporządzenia oferty







Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: 

 Przebudowa i adaptacja części budynku przy ul.św Piotra w Chorzowie na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Leczniczy, ul. Św Piotra 9, 41-500 Chorzów.


1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę netto :         
słownie: .........................................................................................................................


brutto (w tym podatek VAT 23%) 

słownie:........................................................................................................................


%
Koszty pośrednie


%
zysk


%
koszty zakupu

zł/godz.
uśredniona roboczogodzina
2. Wskaźniki cenotwórcze:


m-ce


3.	Oświadczamy, że udzielamy  (                                )                                                            gwarancji na wykonanie zamówienia  licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania


4.	Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie:……………………………………

		

5.	Niniejsza oferta zawiera ...................kolejno ponumerowanych i spiętych stron.	

                                                                              	podpis opatrzony pieczęcią imienną lub 
                                                                                              czytelny  podpis ( z podaniem imienia i nazwiska ) 
                                                                                              osoby  upoważnionej do podpisu ofertyZAŁĄCZNIK NR 1

...................................	
pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

I. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ) oświadczamy, że:
	Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, 
( art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy ),

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt 2  ustawy ),
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy ),
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy,
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy).
III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
IV.  Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości nie później niż w dniu zakończenia robót w wysokości 3 % zaoferowanej przez nas ceny 
w formie.........................................................
VI. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.	............................................
2.	............................................
3.	............................................
4.	............................................
5.	............................................
6.	............................................
7.	............................................
8.	............................................


								
								...............................................
                                                                                           podpis opatrzony pieczęcią imienną lub 
                                                                                       czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska ) 
                                                                                       osoby   upoważnionej do podpisu oferty


ZAŁĄCZNIK NR 1 A
OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy.

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy w myśl, której wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczam jednocześnie, ze wymienione przyczyny mnie/ nas nie dotyczą.


                                                                                              ………………………………
                                                                               podpis opatrzony pieczęcią imienną lub   
                                                                                      czytelny  podpis ( z podaniem imienia i nazwiska )    
                                                                                      osoby  upoważnionej do podpisu oferty
INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu  w trybie nieograniczonym ogłaszanych przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym

I.	Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 10 ust. 1 oraz art. 39 do 53 ustawy.
II.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych, montaż instalacji wod-kan i co, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych i p.poż. 
Jest to zamówienie na roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy 
o następujących kodach alfanumerycznych słownika podstawowego CPV:
45400000-1- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1- instalowanie wentylacji
45330000-9 – roboty wod-kan 
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45312100-8 – instalacja p.poż w budynkach
Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji. 

III.	Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie określonym w specyfikacji winno nastąpić w terminie do 30 . 09.2013

IV.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Opis warunków
1). O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej , a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do wymogów dotyczących wiarygodności oferentów przewidziane specyfikacją dokumenty winni złożyć wszyscy oferenci występujący wspólnie.
2) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1 mogą ubiegać się o zamówienie, jeżeli:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
Do potwierdzenia:

aktualnym odpisem 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). 

b) Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
      Do potwierdzenia:

·	opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
·	sprawozdaniem finansowym albo jego częścią, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

c) Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
     Do potwierdzenia:
wykazem 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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.


d) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
     Do potwierdzenia:
·	wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
·	aktualne zaświadczenie 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 ubezpieczenia 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.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków
Spełnianie wymaganych warunków opisanych w pkt. 1 będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Na mocy art. 26 ust. 3 ustawy.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

V.	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.	Oświadczenia  na formularzu stanowiącym załączniki nr 1 i 1A do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy.
2.	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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3.	Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami uprawnienia,
4.	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.
5.	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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 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.
6.	Aktualne zaświadczenie 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;
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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:
8.	Wypełniony formularz ofertowy.
9.	Kosztorys ofertowy.
10.	Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu w pkt. V ust. 2.
11.	Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
Jeżeli złożone przez wykonawcę kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości co do ich prawdziwości, a nie będzie można sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, to zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginałów  tych dokumentów lub notarialnie potwierdzonych kopii.

VI.	Informacja o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
	Zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pisemnie. 
	Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt otrzymania przekazanych oświadczeń, informacji i dokumentów. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną.  

Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także dla zmiany lub wycofania oferty.  
	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz udzielenia informacji w przedmiotowej sprawie, jest pan Marek Papiernik, tel. 032 – 2411113. 
	Numer faksu to: (032) 241 12  02.

5.Wykonawca  może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych   warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.  
	Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w obecności pracownika zamawiającego.
	W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a także uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści specyfikacji, które w opinii wykonawców okażą się niezbędne do przygotowania ofert, można zwracać się  do nw. osób po stronie zamawiającego: 

Marek  Papiernik  032   2411113.

Wymagania dotyczące wadium
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany  ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą  zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy niż 60 dni.

Opis sposobu przygotowania ofert.

	Oferta ( i załączniki ) powinna być sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ.
	Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy w granicach umocowania. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wszystkie strony muszą być ponumerowane, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez  osobę podpisująca ofertę.
	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zaleca się aby oferta była trwale spięta. Oferta nie może zawierać arkuszy nie zapisanych.
	Wykonawca składa tylko jedną ofertę, ponosi wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
	Nazwa i adres zamawiającego
	Oznaczenie –  nr postępowania 1/P/2013 –przebudowa i adaptacja części budynku przy ul.św Piotra 9 w Chorzowie
	Napis: Nie otwierać przed dniem 22.07.2013  godz. 10
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.
	Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.
	Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

X.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać :
1.	bezpośrednio w siedzibie zamawiającego , w sekretariacie codziennie w dni pracy od 8 
do – 15  lub za pośrednictwem operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską ).
2.	Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego  ( niezależnie od wybranej przez wykonawcę , wymienionej wyżej formy składania ) upływa dnia 22.07.2013 r. o godz. 10:00
3.	Oferty, które wpłyną po terminie wymienionym w pkt. 2 zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4.	Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2013 r. o godz. 10:30  w siedzibie zamawiającego pok. 17
5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.	Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy wykonawców, adresy, a także informacje dotyczące ceny brutto, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji.
7.	Informacje, o których mowa w pkt. 5 i  6 zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Cenę oferty należy obliczyć w PLN metodą kosztorysu ofertowego na podstawie:
	Przedmiaru robót dołączonego do specyfikacji
	Kosztorys ofertowy należy  wykonać  oparciu o przedmiar robót zamawiającego. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z realizacją zadania.

 Nie dopuszcza się uwzględniania upustów. 
Kalkulacyjna stawka godzinowa oraz wskaźniki narzutów, a także ceny materiałów zastosowane w obliczeniu ceny ofertowej, nie mogą być mniejsze od minimalnych cen publikowanych w kwartale poprzedzającym w opracowaniach SEKOCENBUD – u.


Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty są: 
	cena brutto wyrażona w PLN
	gwarancja wyrażona w miesiącach

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów tj. 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:

    Cmin x 100 x 90%	
X = 	
	         C
gdzie :
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert,
C – cena badanej oferty

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska maksymalną ilość punktów tj. 20 pkt. Pozostałe oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:

      G x 100 x 10%	
Y = 	
	        Gmax 
gdzie :
Gmax – najdłuższy okres oferowanej gwarancji,
G – okres gwarancji oferenta

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów (X+Y).

Sposób oceny ofert
1) Złożone oferty dzieli się na:
     a). złożone w terminie,
     b). złożone po terminie składania ofert,
2) Oferty, o których mowa w pkt. 1b, zwraca się wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu,
3) Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, komisja przetargowa ocenia, czy złożone oferty są ważne. Oferty sporządzone w innym języku niż polski oraz bez zachowania formy pisemnej są nieważne i podlegają odrzuceniu.
4) Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3 komisja przetargowa ocenia, czy wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone odpowiednio w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) Oceny, o której mowa w pkt. 4 komisja przetargowa dokonuje na podstawie treści złożonych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających ich prawdziwość. Z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
6) Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą,
7) O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
8) Oferty ważne, złożone w terminie przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania, podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia;
9) Jeżeli oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie w tekście oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty, to zamawiający poprawia je i zawiadamia o tym wszystkich wykonawców , którzy złożyli oferty. 
10) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
11) Spośród złożonych w terminie , ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli oferty z najniższą ceną ofertową brutto i okresem gwarancji.
12) O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, a także Prezesa Urzędu zamówień Publicznych, oraz zamieszcza ogłoszenie na własnej stronie internetowej, w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;
13) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy i zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.	zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. -
2.	Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
3.	Zamawiający zawiadomi na piśmie  wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający  nie  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 
Istotne dla stron postanowienia umowy

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na ogólnych warunkach dla robót remontowo-budowlanych – wzór umowy w załączeniu do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określone prace podwykonawcom, powinien do oferty 
załączyć wykaz prac które mogą być wykonywane przez podwykonawców.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim wypadku termin 14 - dniowy, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Art. 179. 
1. 
1. Środki ochrony prawnej określone przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
6.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w punkcie 7 powyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
11.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


XVII.	Informacja o możliwościach składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na zasadach określonych w artykule 67 ust. 1  ustawy.

Informacja o możliwościach składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej specyfikacji sposób wykonania zamówienia. 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 

- wzór formularza oferty
- wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
- przedmiar robót

