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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ) 

 

 

I.  Zamawiający  

 

Nazwa i adres 

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny – Sióstr Prezentek 

ul. Św. Jana 7, 31-017 Kraków 

 

Adres do korespondencji: 

ul. Ks. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów 

Nr identyfikacyjne 
NIP: 6762095048 

REGON: 690682806 

Dane kontaktowe 

telefon: (17) 853 64 42 w godz. 800-1600 

e-mail: prezentek@szkola.opoka.org.pl    

adres strony internetowej:  

http://www.prezentek.edu.pl   

  

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego -  art. 701 – 705 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

Przetarg nieograniczony nie podlegający przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z 

dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze z późn. zmianami ). 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z uwzględnieniem podwykonawców. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

mailto:prezentek@szkola.opoka.org.pl
http://www.prezentek.edu.pl/
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szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia 

 

Ze względu na złożony przedmiot zamówienia oraz sposób rozliczenia między stronami 

zaleca się dokonanie wizji lokalnej przez podmioty składające ofertę w postępowaniu  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Nazwa zadania: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami 

wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną.  

Adres inwestycji: Rzeszów, ul ks. Jałowego 1 

Nr działek: 849 obr. 207. 

 

 

CPV:           

45453000 - 7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45000000 - 7 - Roboty budowlane 

45400000 - 1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45210000 - 2  - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45330000 - 9  – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45310000 - 3  – Roboty instalacyjne i elektryczne  

 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Ogólne warunki wykonania zamówienia 

1. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu 

obiektów. Wszelkie użyte do budowy materiały i urządzenia podlegają akceptacji 

Zamawiającego, także po dostarczeniu na budowę, a przed wbudowaniem. 

2. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania załączonymi do SIWZ. Przedmiar  
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robót załączony do specyfikacji jest elementem pomocniczym w opisie przedmiotu 

zamówienia i stanowi integralną część SIWZ. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, projektem i instrukcjami Zamawiającego oraz przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót i prac. 

4. Całość prac musi być prowadzona w taki sposób, aby nie zakłócić bieżącego 

funkcjonowania istniejących obiektów Gimnazjum i Liceum.  

5. Prace związane z połączeniem nowo wybudowanej części z istniejącym obiektem muszą 

być prowadzone w okresach przerwy w zajęciach prowadzonych obiekcie Liceum i 

Gimnazjum. Zaleca się wykonanie całości prac w tym zakresie w okresie ferii zimowych 

oraz przerwy wakacyjnej. 

6. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

się do poleceń Inspektora Nadzoru na każdym etapie realizacji umowy. 

7. Jeżeli w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub specyfikacjach technicznych 

występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów bądź 

produktów, to mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, 

estetycznych, jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, 

produktów równoważnych (innych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą co 

najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne, jakościowe). 

8. Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne okoliczności związane 

z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym zarówno faktu nie zapoznania się z 

dokumentacją postępowania, jak i nie dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia 

robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Może on 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

10. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo 

na terenie budowy. 
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11. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych, istniejących na terenie budowy i w 

razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

12. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści, w 

miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice podające informacje o 

zawartej umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na mapach do celów 

projektowych. 

14. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie niezbędne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

15. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną zamówienia. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia określa projekt umowy, przepisy 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623) 

oraz inne właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa.   

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31 lipca 2016  r.    

  

V.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
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warunków.  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

nie określono 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj,  

a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej: 

- 2 (słownie: dwie) roboty budowlane, gdzie każda obejmuje swoim zakresem 

remont budynków i/lub rozbudowę istniejących obiektów z zakresem prac 

odpowiadającym zakresowi niniejszego zamówienia, na kwotę co najmniej 

500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda robota. 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami biorącymi udział 

w realizacji zamówienia, tj.  

do realizacji zamówienia będą dysponować następującymi osobami: 

a. Kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie w 

pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie (kierowanie lub nadzorowanie), 

b. Kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającym 5-letnie doświadczenie w 

pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie (kierowanie lub nadzorowanie),  

c. Kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

posiadającym 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w 

budownictwie (kierowanie lub nadzorowanie). 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dwóch funkcji w trakcie realizacji 

zamówienia przez jedną osobę.  
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Jako lata praktyki zawodowej będą traktowane, liczone od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych (jeśli takie są wymagane), lata czynne zawodowo. 

 

Uwaga:   

W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww. 

zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7.7.1994 r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2011 Dz. U. 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).  

 

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie 

spełnia”.  

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca ma obowiązek 

złożyć następujące dokumenty: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS lub CEIDG/EDG wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) 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 ofert] ; 

4) 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 ofert]; 

5) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ; 
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6) wykaz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

7) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt. 2) 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. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1), 

które powinno być przedstawione w oryginale. 
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9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 

cywilna), pod warunkiem, że: 

1) upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą 

pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji –

wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – powinno być dołączone do 

oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie- dotyczy konsorcjum, 

Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

2) wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą 

wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem – dotyczy konsorcjum, 

3) oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki 

cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika, 

4) ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i 

płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do 

wyłącznego występowania w realizacji umowy – dotyczy konsorcjum, 

5) każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien złożyć dokumenty 

wymienione w punkcie V ust. 3 pkt. 2)-5) SIWZ, z których jednoznacznie wynika 

spełnienie warunków samodzielnie, pozostałe warunki mogą zostać spełnione łącznie 

przez Wykonawców, 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonana umowy. 

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego 

Wykonawcę oraz pełnomocnika uprawnionego przez Wykonawcę. 

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię oryginału). 
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12. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie (np.: niepoświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem odpisu lub kopii) lub niedołączenie przez Wykonawcę stosownych 

pełnomocnictw lub złożenie wadliwych pełnomocnictw spowoduje wykluczenie 

wykonawcy i odrzucenie oferty, chyba, że podlega ona odrzuceniu z innych przyczyn 

określonych w warunkach przetargu. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 

oferty. 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazuje 

pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie ww. dokumentów oraz informacji 

faksem, pod warunkiem równoczesnego ich pisemnego potwierdzenia – na adres:  

Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Ks. Jałowego 1, 35-010 Rzeszów 

2. Zamawiający dopuszcza prawo składania zapytań dotyczących warunków przetargu 

faksem pod numer: 17 853 64 42, pod warunkiem równoczesnego potwierdzenia treści 

zapytania na piśmie (np. przesłania pocztą lub doręczenia własnoręcznie podpisanego 

zapytania), podpisanym przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli imieniem 

Wykonawcy. 

3. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

http://www.prezentek.edu.pl pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego 

zapytania nie później niż połowa terminu na składanie ofert. Treść odpowiedzi 

powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich 

ofertach. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert 

zmienić treść Warunków Zamówienia i ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający 

zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana 

powodować będzie konieczność zmiany oferty, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

http://www.prezentek.edu.pl/
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  

- w sprawach dotyczących prowadzonego postępowania – Inżynier Kontraktu – 

konrad.loboda@gmail.com  tel. +48 606 678 220 

- w sprawach dotyczących dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa 

MWM Architekci – biuro@mwmarchitekci.pl  tel. +48 17 86 13 914 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX.   Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania 

oświadczeń woli imieniem Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty, 

2. Każda zapisana strona oferty winna być ponumerowana kolejnymi numerami, 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane, 

4. Ofertę należy złożyć w kopercie (innym opakowaniu) 

 

Kopertę należy zaadresować: 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Ks. Jałowego 1, 35-010 

Rzeszów 

Oferta w postępowaniu na: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek” - nie otwierać do dnia 20 lipca 2015 

r. do godz. 9.00. 

 

Koperta oprócz powyższego opisu powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg. Takich samych zasad jak składanie 

mailto:konrad.loboda@gmail.com
mailto:biuro@mwmarchitekci.pl
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ofert, tj.  kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” lub 

„UZUPEŁNIENIE” Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub 

„UZUPEŁNIENIE” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

6. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie 

ofert, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie 

zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na  kopercie „WYCOFANIE”. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

X. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr 

Prezentek, do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 8.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku przetargu niezwłocznie po zakończeniu 

badania ich ofert pod względem zgodności z Warunkami Zamówienia. 

 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w dokumentacji 

technicznej poprzez wypełnienie Tabeli elementów scalonych (wg załącznika nr 2 do 

SIWZ) – załącznik do oferty. Suma wartości poszczególnych pozycji z tabeli elementów 

scalonych będzie stanowiła ryczałtową cenę ofertową brutto. Ryczałtowa cena ofertowa 

musi uwzględniać kwotę należnego podatku VAT. 

2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 

wprost z dokumentacji jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do 

wykonania zadania, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu robót o 

których mowa w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności: koszty 

materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 

zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza  (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie dróg dojazdowych do 
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placu budowy, roboty związane z zabezpieczeniem placu budowy od strony, koszty 

oznakowania robót na czas budowy.  

3. Cena ofertowa musi wynikać z kosztorysu ofertowego, załączonego do oferty, który musi 

obejmować co najmniej pozycje zawarte w przedmiarach dołączonych do SIWZ. 

Kosztorys ofertowy będzie materiałem informacyjnym dla Zamawiającego. 

4. Wartości kosztorysów należy scalić wg zadań i umieścić w tabeli elementów scalonych – 

Załącznik nr 2. 

5. Wszystkie wartości określone w tabeli elementów scalonych oraz ostateczna ryczałtowa 

cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia tabeli elementów scalonych wg. wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

7. Zamawiający przedstawił w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót konkretne typy materiałów niezbędnych do 

wykonania zamówienia, które spełniają założone wymagania techniczne i jakościowe. 

Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zaoferowane materiały o niższym standardzie i 

gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca proponujący inne materiały zobowiązany jest wykazać, że są one 

równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy, 

poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów 

budowlanych oraz stosowania w budownictwie już na etapie składania oferty. W takim 

przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez 

Zamawiającego poziomu jakości. W przypadku niższego standardu materiałów i 

gorszych parametrów technicznych zaoferowanych materiałów - oferta zostanie 

odrzucona. 

8. Ostateczna cena ryczałtowa określone w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalone na 

okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. 

 

XII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w złotych. 

 

XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 

a) kryterium cena – 70% wagi punktowej 

b) kryterium termin gwarancji – 30% wagi punktowej. 

 

Kryterium cena (C): 

 Kryterium cena rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów 

w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 

Najniższa ofertowa cena brutto 

C = -------------------------------------------      x 100 pkt. x 0,7 

Cena brutto oferty ocenianej 

 

Kryterium termin gwarancji (G): 

Kryterium termin gwarancji rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego termin 

gwarancji przez Wykonawcę na Formularzu oferty.  

Jednostka miary tego kryterium – pełne miesiące. 

Zaoferowany minimalny okres gwarancji na wszelkie roboty objęte umową nie może być 

krótszy od 36 miesięcy, natomiast zaoferowany maksymalny okres gwarancji nie może 

być dłuższy niż 60 miesięcy od dnia wykonania zamówienia, tzn. od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru robót. Ilość punktów w tym kryterium obliczona 

zostanie wg poniższego schematu: 

- minimalny termin gwarancji - 36 miesięcy – 0 pkt.  

- zadeklarowany termin gwarancji – powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 10 

pkt. 

- zadeklarowany termin gwarancji – powyżej 48 miesięcy do 54 miesięcy włącznie – 20 

pkt 

- zadeklarowany termin gwarancji – powyżej 54 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 30 

pkt 

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

(P) obliczoną wg poniższego wzoru: 
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P = C + G 

 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym Warunkach przetargu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną 

zgodnie z wzorem określonym w ust. 1 

5. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej wykonania zadania jest załączony do SIWZ 

projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowana dla potrzeb niniejszego zadania, obowiązujące 

przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, polskie normy 

państwowe i branżowe oraz zasady wynikające z wiedzy i sztuki budowlanej. Przedmiary 

są podane jedynie pomocniczo nie mogą stanowić podstawy do przygotowania oferty. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z 

Warunkami przetargu, powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty. 

2. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i 

termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Umowa zostanie 

zawarta po jej podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę - zgodnie z zaparafowanym 

wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargu. 

3. W terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zgodnie z umową, zawrze umowy o ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk budowy i robót realizowanych - na cały okres 

obowiązywania umowy - w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń losowych, w tym ognia, wody 

- w odniesieniu do robót, budynków, obiektów, materiałów, sprzętu oraz innego mienia 
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związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji zamówienia – zgodnie z 

projektem umowy. 

5. Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia : 

1) umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w przypadku wyboru ofert tych wykonawców, 

2) uchwały walnego zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na zawarcie umowy - 

zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub 

zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej 

wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki 

stanowi inaczej, 

3) harmonogramu realizacji prac. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % wartości umowy brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do 3 dni od 

daty zawarcia umowy, 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form zabezpieczenia określonych należytego ust. 4 za zgodą 

Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno 

zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowych o numerze 94 1020 4405 0000 2302 

0007 2538. 

7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 
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złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska). 

8. Gwarancje zabezpieczające należyte wykonanie umowy winny zawierać stwierdzenia, iż 

bezwarunkowo i na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłacenia kwot 

tytułem nienależytego wykonania umowy lub braku realizacji roszczeń Zamawiającego z 

tytułu gwarancji lub rękojmi, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń ze strony gwaranta, oraz, że gwarancja jest nieprzenoszalna. 

9. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zgodne z umową na wykonanie robót, 

a 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

10. Część zabezpieczenia tj. 70 %, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót 

zostanie zwrócona Wykonawcy na rachunek Wykonawcy - gdy zabezpieczenie wniesiono 

w pieniądzu, w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

11. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy (wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy - gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), 

w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, które ujawniły się 

przy odbiorze oraz w okresie rękojmi. 

13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zapisami projektu umowy. 

14. Termin gwarancji jakości wynosić będzie nie krócej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 

miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru 

końcowego jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

15. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia. 

16. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami umowy 

oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy względnie może powierzyć usunięcie wad 

osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując 

przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów K.c. 
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17. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Zamawiającemu 

przysługiwać będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego i zawartą umową. 

18. Termin rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia wynosić będzie nie 

krócej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia, 

19. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wady ujawnione w okresie 

rękojmi za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

20. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

daje Zamawiającemu - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i 

przepisami Kodeksu cywilnego - prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

XVI. Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym Wykonawcy 

zakresu zamówienia (robót), które Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

 

XVII. Inne istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w wyniku postępowania przetargowego. 

 

Umowa zostanie zawarta zgodnie z przedłożonym projektem, stanowiącym Załącznik do 

SIWZ. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy oraz 

zaparafować każdą jej stronę oraz dołączyć do składanej oferty. 

 

XVIII. Pozostałe warunki przetargu. 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy, 
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2. Tabela elementów scalonych, 

3. Wykaz wykonanych zadań budowlanych, 

4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu przetargu, 

5. Oferowane warunki gwarancja jakości, 

6. Wzór umowy 

7. Dokumentacja techniczna 

8. Oświadczenia 

 


