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Zamówienia:
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Cegłów: Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół
Wioski Kulinarnej w Pod-cierniu.
Numer ogłoszenia: 26642 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel.
025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sceny oraz utworzenie terenu
rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Pod-cierniu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup wraz z dostawą, sceny modułowej w wymiarach 8mx10m, składanej z
zadaszeniem, schodkami i poręczami oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski
Kulinarnej w Podcierniu na działkach na powierzchni 510,0m2 w tym powierzchnia boiska 162,0m2
. Zakres prac przewidzianych do wykonania: 1)Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki tkanej
łącznie z wyrwaniem słupków. 2)Oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu, ewentualne
usunięcie kamieni i gruzu, plantowanie terenu pod ułożenie warstwy urodzajnej średnio 5 cm na
całym terenie. 3)Ogrodzenie systemowe przy granicy nieruchomości po stronie południowozachodniej wysokości 3,0m - 43mb (strona zachodnia -19mb; strona południowa -24mb (6.00mb od
strony wschodniej pozostaje nieogrodzony jako przejazd do działek sąsiednich), rozstaw słupków
max. 2,50mb, Fundamenty słupków elementy prefabrykowane żelbetowe wysokości 1.00m z
otworem na zamontowanie słupka stalowego o średnicy 52mm, w górnej części z obustronnym

felcem do zamontowania cokołu z płyty żelbetowej, płyta żelbetowa zasuwana w felc fundamentowy
grubości 4cm i wysokości 30cm stanowiąca cokół ogrodzeniowy, Słupki ogrodzenia z rur stalowych
o średnicy 52mm ,zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 2x farbą olejną w kolorze zielonym, do
słupków przyspawane uchwyty co 50cm do mocowania siatki oraz uchwyty do nawleczenia linek
naciągowych, górna część słupków winna być zadeklowana poprzez zaspawanie lub wciśnięcie
korków z PVC, słupki krańcowe i narożny winny posiadać przyspawane skośne wsporniki również z
rur stalowych do poziomu trzy czwarte ich wysokości i dołu słupka sąsiedniego, Siatka z drutu
stalowego powlekanego PVC o wysokości 3,00m winna być naciągnięta i przymocowana do
słupków poprzez włożenie w pionie w uchwyty dospawane do słupków drutem stalowym 6mm,
usztywnienie siatki wykonać linką stalową grubości 5mm powleczoną PVC i nawleczoną w oczka
siatki i uchwytami słupków z systemowymi naciągami na krańcowych i narożnym słupku, 4)
Nawierzchnia terenów zielonych - boiska po oczyszczonym i wyplantowanym terenie należy
zamontować w gruncie osprzęt dla wyposażenia boiska; tuleje do słupków piłki siatkowej w wykopie
rzutu 30x30 cm zabetonować betonem B-20, poziom obetonowania tulei 5 cm poniżej nawierzchni
boiska, poziom tulei z deklem równy z poziomem nawierzchni boiska, kotwy do bramek należy
również zabetonować w gruncie jak powyżej tuleje lub wg. instrukcji podanej przez producenta
bramek ponieważ bramki muszą stabilnie zamocowane do gruntu (by w momencie zawieszania się
młodzieży nie uległy przewróceniu i spowodowały uszkodzenie ciała) i być łatwe do przestawienia,
po rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej i torfu oraz wstępnym uwałowaniu należy wyznaczyć linie
krawędziowe boiska o wymiarach 18,00x9,00m i zamontować listwy z tworzywa pvc (białe, szer min
5cm) poprzez zakotwienie w gruncie szpilkami,trzpieniami z tworzywa sztucznego, sianie traw
należy rozpocząć od ponownego przegrabienia warstwy urodzajnej z wymieszaniem z warstwą
torfu i nawozów mineralnych, wsiać nasiona mieszanki traw dla boisk sportowych, wykonać
grabienie tak by ziarna trawy były przykryte warstwą ziemi min 20cm, po dokładny kilkakrotnym
wałowaniu, teren zasiany trawą należy dokładnie podlać jak również pielęgnować poprzez
polewanie wodą w zależności od warunków atmosferycznych. 5)WYPOSAŻENIE BOISKA
1)Zestaw do piłki siatkowej i kometki: 2- tuleje z deklami, 2 słupki z regulowanymi poziomami
zawieszania siatki , siatka, chorągiewki, krzesło sędziowskie, 2)Zestaw do piłki ręcznej: 2
kompletne bramki o wym 2.00x3.00m z rur stalowych z okładziną drewnianą, siatką i wspornikami,
kotwami, 3) Ławki 8 szt długości 2.00m o konstrukcji z rur stalowych śr. 70mm zabezpieczonych
antykorozyjnie i malowanych ostatecznie, siedzisko i oparcie z drewna liściastego grubości min 40
mm, impregnowanego lakierowanego w kolorze palisander. Uwaga: wszystkie elementy
wyposażenia muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa które oferent - wykonawca winien
dostarczyć w dniu dostawy wraz z urządzeniem. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w
przedmiarze robót. 2.Przedmiot dostawy musi być nowy, wolny od wad, w oryginalnych

opakowaniach, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy i montażu.
Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć w dniu dostawy instrukcję obsługi i konserwacji w języku
polskim, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz zapewnić serwis na
terenie kraju. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć sprzęt własnym transportem i na własny
koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać rozładunku. Wykonawca
zobowiązany będzie do przeprowadzenia kompleksowej prezentacji montażu i demontażu sceny i
zadaszenia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, demontażu i
obsługi sceny i zadaszenia. Termin oraz miejsce szkolenia zostanie ustalony przez Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić maksymalny czas reakcji serwisowej wynoszący 3 dni oraz
maksymalny czas naprawy 15 dni w czasie trwania gwarancji. Po upływie okresu gwarancji
Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny i dostawę części przez okres minimum 10 lat
po upływie gwarancji. 3.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w
niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań
równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.UWAGA : Ze względu na
możliwość ograniczenia zakresu robót, oraz koniecz-ność rozliczania wykonanych prac wg pozycji
kosztorysowych, Wykonawca zo-bowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, który ma
charakter po-mocniczy. Wykonawca przedkłada kosztorys w wersji elektronicznej edytowalnej na
płycie CD. Złożony kosztorys nie będzie miał wpływu na ocenę oferty. Ze względu na ryczałtowe
wynagrodzenie ewentualne błędy w kosztorysie nie będą podstawą do odrzucenia oferty..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy Pzp. do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 2.Zamówienie uzupełniające
będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju prac. 3.Zamówienia uzupełniające zostaną
udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą w
trybie zamówienia z wolnej ręki. 4.Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone
dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, jeśli zajdzie taka konieczność lub
potrzeba.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.45.31.00-8, 44.21.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ, 2) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli by-ło wymagane, 3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przy-czyn leżących po stronie
Wykonawcy 4) Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył do-kumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze
względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja
ubezpieczeniowa), jest zo-bowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku,
gdy będą te-go wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia 5. Oryginał dokumentu
(poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczęd-nościowo-kredytowej, gwarancja
bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listo-pada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pózn. zm.) należy dołączyć do oferty i umieścić w
oddzielnej kopercie opisując ją: Wadium - przetarg nieograniczony na Zakup sceny oraz utworzenie
te-renu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu. 6. Sposób wniesienia wadium: 1) w
przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu: Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek

bankowy Zamawiającego w Banku BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 z
dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Zakup sceny oraz utworzenie terenu
rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu, oraz z określeniem czę-ści zamówienia, której
dotyczy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzo-ny przez bank odcinek polecenia
dokonania przelewu lub wydruk przelewu elek-tronicznego, przy czym w terminie określonym dla
wniesienia wadium środki po-winny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Kserokopię potwier-dzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty 2) w przypadku
wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego: Wykonawca powinien przedłożyć pismo
będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu
poręczenia na kwoty wymienione w pkt. 1 stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz
Zamawiające-go w przetargu nieograniczonym na Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu, wraz z określeniem części zamówienia, której
dotyczy, ważne przez okres związania ofertą określony w ni-niejszej SIWZ oraz zobowiązanie
poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w
przypadkach określonych w pkt 3 3) w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia
spółdzielczej kasy osz-czędnościowo-kredytowej: Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące
poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawione przez poręczyciela,
zawierające infor-mację o udzieleniu poręczenia na kwoty wymienione w pkt. 1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na Za-kup sceny oraz
utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w Podcierniu, wraz z określeniem części
zamówienia, której dotyczy, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ oraz
zobowiązanie poręczy-ciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie
Zamawiają-cego w przypadkach określonych w pkt 3 4) w przypadku wniesienia wadium w
gwarancjach bankowych: Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez
bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ na kwoty wymienione w pkt. 1, zawierającą
informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wa-dium na rzecz Zamawiającego w
przetargu nieograniczonym na Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski
Kulinarnej w Podcierniu, wraz z określeniem części zamówienia, której dotyczy oraz zobowiązanie
gwaran-ta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w
przypadkach określonych w pkt 3 5) w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach
ubezpieczeniowych: Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę
ubezpieczeniową obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniej-szej SIWZ, na
kwotę wymienioną w pkt. 1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie
wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na Zakup sceny oraz utworzenie

terenu rekreacyjnego wo-kół Wioski Kulinarnej w Podcierniu, wraz z określeniem części
zamówienia, której dotyczy oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wa-dium
na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3 6) W przypadku
wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez pod-mioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości: Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu po-ręczenia na kwotę
wymienioną w pkt 1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego, w przetargu
nieograniczonym na Zakup sceny oraz utwo-rzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w
Podcierniu, wraz z określeniem części zamówienia, której dotyczy oraz zobowiązanie gwaranta do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach
określonych w pkt 3 7. Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców: 1) Zamawiający
zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wyko-nawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy 2) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia pu-blicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wyco-fał ofertę przed upływem terminu składania ofert 4) Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostateczne-go rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wyni-kającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-mniejszonymi o prowizję
bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium
wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, któ-rego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże
do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy UWAGA!
Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: 1) w
przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który
należy przelać kwotę wadium 2) w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych,
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości - należy zaznaczyć (osobisty odbiór) lub podać sposób przekazania Wykonawcy
wymienionego dokumentu.

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować
zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej dostawy sceny
modułowej wraz z zadaszeniem o wymiarach minimum 8mx10m.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


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

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 80



2 - okres gwarancji na scenę - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. 3.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1)konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a)braku możliwości prowadzenia robót na
skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub b)działaniem siły wyższej w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego lub c)nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub d)wstrzymaniem prac
budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawi-nionych przez Wykonawcę lub
e)opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo
budowlane dokumentów lub f)innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy
2)wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i w związku
z tym zmniejszenia wynagrodzenia, 3)zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o ceny
jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku kosztorysu ofertowego będą
miały zastosowanie jako maksymalne średnie kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka
robocizny netto, materiały wraz z kosztami zakupów, sprzęt, koszty pośrednie i zysk), publikowane
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen materiałów i
sprzętu w wyżej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z Zamawiającym, w
oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów rzeczowych. 4)zmiana podwykonawcy lub rezygnacja
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. 5)zmiana osób realizujących zadanie,
których Wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem, że proponowane osoby będą
spełniały wymagania określone w siwz, 6)zmiany prowadzące do likwidacji w umowie oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych, 7)zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy
organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych, 8)zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z
Instytucjami Pośredniczącymi, 9)zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
10)zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji
projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i korzystne dla Zamawiającego,
11)zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, 4.Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć obniżenia
jakości produktów, usług i mate-riałów wskazanych w ofercie, zwiększać wysokość wynagrodzenia
wykonawcy w ramach realizowanej umowy. 5.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w
umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 6.W przypadku nie powiadomienia
przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką
korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony
uznają za doręczoną.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ceglow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr 5..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr
1..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013. Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

