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Opatowiec 02.10.2012 r. 
Z A T W I E R D Z A M:  

 
 
 

................................................ 
 
 

 
 

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  

(SIWZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiaj ącego.  

Zamawiaj ący:  
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 
Krzczonów 41a, 28-520 Opatowiec 
tel. (41) 35-17-008 
fax. (41) 35-17-008 
e-mail: spkrzczonow@wp.pl  
strona internetowa:  www.spkrzczonow.eu 

Prowadz ący 
post ępowanie; 

Biuro Usługowo-Doradcze ZPBR 
Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 262 
26-085 Miedziana Góra 
Tel.606-206-214 
e-mail: alekj@onet.pl   

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 
NIEOGRANICZONY”  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm. ) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w 
art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

 „Przystosowanie pomieszcze ń na punkt przedszkolny 
– w budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.”  

 
 

3.1 Zakres wykonania robót został określony w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
dokumentacji technicznej, przedmiarze robót (zwanych dalej dokumentacją) – stanowiących załączniki do SIWZ 
oraz zapisami w niniejszej SIWZ.  

 
3.2 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację 

uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i 
docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć 
minimalne parametry urządzenia wskazanego z nazwy. 

 
3.3  Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; 
 

Zakres prac obejmuje  przystosowanie pomieszczeń pod punkt przedszkolny w szczególności; 

• Instalacja wod.- kan wewnętrzna, 
• Instalacja c.o. 
• Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna, 
• przebudowa instalacji elektrycznej ,  
• ochronę ppoż.  
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4. Nazwy i kody dotycz ące przedmiotu zamówienia okre ślone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówie ń: 

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 
45442000-7 Roboty budowlane 
45262500-6 Roboty murarskie 
45311100-7 Roboty malarskie 
45310000-3-Instalacje elektryczne 

5.  Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych . 

6. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych.  

7. Zamawiaj ący przewiduje udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących do 30% zakresu robót wymienionych w 
umowie podstawowej.  

8. Termin wykonania zamówienia oraz okres r ękojmi.  

Termin zakończenia wszystkich robót 35 dni od daty podpisania umowy 
Okres rękojmi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót. 

 

9. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków.   

9.1. Oferta zostanie uznana za spełniaj ącą warunki, je śli b ędzie: 

9.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2. O zamówienie mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy: 

9.2.1. złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu war unków podmiotowych  
oraz spełniaj ą warunki, dotycz ące: 

9.2.1.1. posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania.  
 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z zał ącznikiem 
nr 4 do SIWZ. 

9.2.1.2. posiadania wiedzy i do świadczenia; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, doświadczenie w realizacji min dwóch robót  
w ramach każdej roboty wykonano: remont budynku u żyteczno ści publicznej w 
ramach którego wykonano instalacj ę kanalizacyjn ą, wodoci ągow ą i 
elektryczn ą. Warto ść robót minimum 70 000 zł brutto ka żda. Do pozycji wykazu 
muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień 

9.2.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami  
zdolnymi do wykonania zamówienia;  

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.  

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, 
jeżeli wykaże, że dysponuje osobą; 

Jednego Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
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budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej,  

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby 
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do  właściwej izby samorządu 
zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. 

9.2.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się 
przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów. 

UWAGA! 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania si ę doświadczeniem i wiedz ą innego podmiotu 
wykonawca jest zobowi ązany udowodni ć, że wykonawca ten b ędzie uczestniczył w realizacji przedmiotu 
zamówienia.  ( nie wystarczające jest załączenie oświadczenia o udostępnieniu zasobów) 
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z 
oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 

9.2.2. nie podlegaj ą wykluczeniu.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; 

- aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. 
 

9.3 Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej  
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2.2, 9.2.2.3 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
 9.3.1  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 9.4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  
 9.3.2  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 
pkt. 9.4.1 stosuje się odpowiednio. 

9.3.3   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 

9.4 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa  lub wi ęcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełnia ć wymagania okre ślone w art. 23 ustawy Prawo zamówie ń publicznych, w 
tym: 

 
9.4.1. w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do 
reprezentowania  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest 
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przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

9.4.2. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

9.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 
konsorcjanta oddzielnie. 

9.6. Zamawiaj ący dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na p odstawie zał ączonych do ofert 
dokumentów i o świadcze ń metod ą spełnia/nie spełnia.  
 

9.7. Jeżeli dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków b ędą określały warto ść w walucie obcej to 
zamawiaj ący przeliczy t ą warto ść na PLN wg średniego kursu NBP na dzie ń którego okre ślona 
warto ść się odnosi. W przypadku  wykonanych robót jest to data  zakończenia robót. 

 
10. Warunki wykluczaj ące z udziału w post ępowaniu.  

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy  
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.  

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   
zobowiązany do: 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 3 do SIWZ) informacji jaka część 
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak takiej informacji 
uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnych robót podwykonawcom. 

                  11.1.2.  wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 
ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 
wobec niego za wykonane roboty 

11.1.3.  przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 6471 
kodeksu cywilnego. 

11.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

11.3. Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną 
współpracę i zobowiązania jego członków. 

12. Informacje dotycz ące warunków składania ofert.  

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

12.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.  Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia   spełnienia 
warunków udziału w post ępowaniu.  

13.1. Oferta musi zawierać: 

x Oświadczenie  woli 

1. 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ . Forma 
wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy 
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, 
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski 
wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu 
zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do 
wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 
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2. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 
pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić 
w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

x 
Dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 us t. 1 
ustawy. 

1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 

2. 

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 6  do SIWZ  - potwierdzający 
postawiony warunek w pkt. 9.2.1.2. 

3. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ – potwierdzający postawiony warunek w 
pkt. 9.2.1.3. 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia oraz, że osoby te przynależą do  właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te 
osoby nakłada Prawo budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - potwierdzające postawiony 
warunek w pkt. 9.2.1.3. 

x 
Dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące brak podstaw do wykluczenia z post ępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy. 

1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa  
w  art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.  

4 

aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2. 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być zgodne z zapisem  
o braku podstaw do wykluczenia (pkt.9, SIWZ) 

13.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

13.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie 
załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SIWZ. Nie spełnienie tego 
wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została 
ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

13.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

13.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść 
przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do 
oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu 
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warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w 
formie oryginału. 

13.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

13.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

14 Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń 
lub dokumentów.  

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę 
elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie 
strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 
Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 
Oferty składa się w formie pisemnej. 

14.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

14.3   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania s ię z Wykonawcami.  

15.1. W sprawach formalno – prawnych prowadzonego post ępowania – Alojzy Jakóbik 606-206-214. 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00  
pod wymieniony powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po 
uzgodnieniu telefonicznym. 

15.2. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 07:15 do 15:15  w siedzibie 
Zamawiającego. 

16. Termin zwi ązania ofert ą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach  od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotycz ące wadium nie jest wymagane  

18. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia;  

18.1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
wniesienia zabezpieczenia w wysoko ści 10 % ceny ofertowej . Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: 

18.1.1. pieniądzu; 

18.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

18.1.3. gwarancjach bankowych; 

18.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

18.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

18.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 
ustawy. 

18.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.  

18.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 
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18.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego 
zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% 
wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

19 Opis sposobu przygotowania ofert.  
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

19.2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych  
w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 

„Przetarg nieograniczony na zadanie: 

Przystosowanie pomieszcze ń 
z dobudow ą wiatrołapu, na „punkt przedszkolny” 

– w budynku Szkoły Podstawowej w Krzczonowie” 

Nie otwiera ć przed 17.10.2012 r. godz. 10:15”. 

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert.   

20.1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego– (sekretariat), w terminie do dnia  17.10.2012r. do godziny 
10:00. 

20.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiaj ącego – w miejscu składania ofert  w dniu 17.10.2012r. 
o godzinie 10:15. 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek. 

21.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z 
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

21.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryterió w, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i s posobu oceny ofert.  

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy 
dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, 
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski 
wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu 
zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do 
wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 

22.2 W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, 
materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt 
nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne 
koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w 
dokumentacji.  
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22.5  Cena musi być podana w złotych polskich  cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   
przecinku. 

22.6  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie  
kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów  może uzyskać maksimum 100 pkt. 

22.7    Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 -  wskaźnik stały 

22.8   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

23. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

23.1.1. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami  
o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby 
powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), 

23.1.2. Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie wytycznych określonych przez 
zamawiającego , 

23.1.3. Kosztorys ofertowy opracowany metoda szczegółową. 

23.1.4. Umocowanie osoby do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika ze zoczonej oferty. 

23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą 
formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące 
postanowienie: 

23.2.1. okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym 
powiększony o okres rękojmi; 

23.2.2. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 

23.2.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi; 

23.2.4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo w zór umowy, je żeli zamawiaj ący wymaga od 
wykonawcy, aby zawarł z nim umow ę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunka ch.  

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 

25. Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę zawartej umowy w nast ępuj ących okoliczno ściach;  
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25.1. W przypadku zlecenia wykonania zamówie ń uzupełniaj ących Wykonawca jest zobowi ązany 
zaoferowa ć ceny wg cen okre ślonych w kosztorysie ofertowym. 

25.2. Zmiana terminu przewidzianego na zako ńczenie robót, tj.: 

25.2.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

25.2.1.1. klęski żywiołowe; 

25.2.1.2. warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające 
prowadzenie robót budowlanych 

25.2.2 błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; 

25.2.3 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

25.2.4 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

25.3. Zmiana postanowie ń umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowan ych nast ępuj ącymi   
okoliczno ściami;  

25.3.1 Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od  przyjętych w ofercie w 
przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego 

25.3.2 Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu 
kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.  

25.4. W przypadku wyst ąpienia okoliczno ści o których mowa w § 10 wzoru umowy – zał ącznik nr 9 do 
SIWZ. 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 
zamówienia.  

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego  
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany  
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
Załączniki stanowi ące integraln ą część Specyfikacji (SIWZ).  

Załącznik nr 1:   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa.  
Załącznik nr 2:  Przedmiar robót 
Załącznik nr 3:  Formularz oferty  
Załącznik nr 4:  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 5:  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
Załącznik nr 6:  Wykaz robót  
Załącznik nr 7: Wykaz dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 8:  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień  
Załącznik nr 9: Wzór umowy 

 
 


