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n	Ułożenie płytek podłogowych i ściennych w budynku sanitariatu przy byłej szkole w m-ci Izbiska.


1. ZAMAWIAJĄCY   –   Wójt Gminy Miedźno z siedzibą ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno,            tel.:   /0..34 /   317-80-10 ,      fax.: /0..34/ 317-80-30

2. RODZAJ ZAMÓWIENIA   –  usługa 

3. TRYB ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ułożenie płytek podłogowych i ściennych w budynku sanitariatu przy byłej szkole w m-ci Izbiska.
 
w zakresie wg wykazu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w uzgodnionym wcześniej terminie.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wymagany przez Zamawiającego – 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – PZP:
1) 	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) 	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym: w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia),
3) 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) 	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
1)	przy dokonaniu  oceny  spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: “spełnia – nie spełnia”
2)	niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz o tym, że:
1) 	przedstawiona w ofercie cena jest kompletna,
2) 	Wykonawca zapoznał się z SIWZ i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
3) 	w przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy                w terminie wyznaczonym przez zamawiającego  w  informacji o wyborze oferty,
4) 	zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie własnym transportem i zamontować przedmiot zamówienia (określony w zał. nr 1) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi,
5) 	zapłata za czynności, o których mowa w pkt 4, została ujęta w cenie wykonania zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcy następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)	wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że przynajmniej jedna z tych dostaw została wykonana należycie (referencje).

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i zapytania składane w niniejszym postępowaniu należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Miedźno 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25.
2.	Dopuszcza się również możliwość przekazywania dokumentów, oświadczeń i zapytań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego faksem (034 317-80-30) Dokumenty, oświadczenia i zapytania przesłane faksem wymagają niezwłocznego potwierdzenia drogą listową.
3.	W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty, oświadczenia i zapytania faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.
4.	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
5.	Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazywane za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.
6.	Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:                                    Marcin Bebłot ( tel. 034 317-80-10 ).
7.	W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

8.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Oferta powinna zawierać wyszczególnienie wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia (zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ) oraz oferowane jednostkowe ceny poszczególnych elementów wyposażenia. Wykonawca powinien załączyć do oferty bliższe informacje o oferowanych przedmiotach dostawy (katalogi, opisy itp.).
2.	Do oferty należy załączyć: oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz referencje (o których mowa w rozdziale 7 SIWZ), a także dokumentację zawierającą opis poszczególnych elementów wyposażenia, potwierdzającą wymagane przez Zamawiającego właściwości i parametry wyposażenia (w języku polskim). 
3.	Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.
4.	Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.
5.	Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
6.	Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawcę (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych).
7.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty oraz umowy musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.
8.	Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9.	Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10.	Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisach jako “Cześć jawna oferty” i jako “część zastrzeżona oferty”.
11.	Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.
12.	Ofertę wraz z załączonymi do niej dokumentami  należy umieścić w kopercie (zwanej kopertą wewnętrzną) opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy.
13.	Kopertę wewnętrzną należy umieścić w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (zwanej kopertą zewnętrzną), pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcy (jak: nadruk firmowy, nadawca, pieczęć itp.), zaadresowanej na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Miedźno 42-120 Miedźno ul. Ułańska 25
Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: 
	Przetarg na “ Ułożenie płytek podłogowych i ściennych w budynku sanitariatu przy 	byłej szkole w m-ci Izbiska”.
14.	Zmiana i wycofanie oferty: 
1)	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przez upływem terminu składania ofert;
2)	powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z tymże koperta zewnętrza będzie dodatkowo oznaczona określeniem “zmiana” lub “wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty  konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
15.	Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. NIE STOSUJE SIĘ WADIUM.
11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIA.

1.	Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25,      42-120 Miedźno do dnia 30 listopada 2006 roku do godz. 1100. 
2.	Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3.	Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.
4.	Otwarcie ofert:
1)	otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu                         30 listopada 2006 roku o godz. 1115,
2)	otwarcie ofert jest jawne,
3)	bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
4)	podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców i ceny ofert.
5.	W części niejawnej sprawdzona zostanie zgodność ofert z SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie ceny jednostkowych netto poszczególnych elementów wyposażenia, do których należy dodać VAT, co da jednostkowe ceny brutto poszczególnych elementów wyposażenia. Następnie ceny brutto poszczególnych elementów wyposażenia należy pomnożyć przez wskazaną przez Zamawiającego w wykazie ilość, co da ceny brutto zamawianej ilości poszczególnych elementów wyposażenia. Suma cen brutto zamawianych ilości poszczególnych elementów wyposażenia stanowić będzie cenę brutto zamówienia.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 PZP.

13. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena – 100%). Ocena ofert będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o informacje w nich zawarte.
W toku oceny ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczonych według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena ÷ oferowana cena × 100 % = liczba punktów, 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	O wyborze ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2. 	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że wpłynie protest.


15. WZÓR UMOWY

Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 4.

16.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
 
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego, zgodnie z przepisami Działu VI PZP.

17. Załączniki:

1.
wykaz zamawianego wyposażenia
2.
druk oświadczenia
3.
druk oferty cenowej
4.
wzór umowy



Zatwierdzam


