Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Unitów Podlaskich
21-560 Międzyrzec Podlaski
Ul. Warszawska 30
Tel. 83 371 20 15, fax 83 371 58 81
NIP: 538-10-29-580 Regon: 000198380
www.zsp.szkola.pl
e-mail: zsp.miedzyrzec@op.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
( w skrócie SIWZ )
dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:
„Przebudowa dachu na budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Międzyrzecu Podlaskim”
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Sporządziła: Agnieszka Stefaniuk
Zaakceptował:
……………………..
Międzyrzec Podlaski, dnia 10 czerwca 2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr zamówienia publicznego:

ZP/PN/1/2015

Tytuł zamówienia publicznego: „Przebudowa dachu na budynku „B” i „C” Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim”
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje m.in.:
1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowocementowych, rozebranie rynien z blachy, rur spustowych, betonowych czapek kominowych,
kominów wolnostojących ponad dachem
2. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej (wiatroizolacja) o paroprzepuszczalności min. 1000g/m2
24h przymocowanej do konstrukcji drewnianej.
3. Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100cm z listew 25x50mm
impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym
4. Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną o grub. 0,5 mm powlekaną, trapezową T-35,
mocowana do łat drewnianych.
5. Wykonanie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej grub. 15 cm, układana poziomo na sucho
na dachu – jedna warstwa.
6. Wykonanie ocieplenia ścian budynków z cegły płytami styropianowymi zakładkowymi EPS 70040 o grub. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach
pastelowych
7. Wykonanie wieloprzewodowych kominów wolnostojących z cegły klinkierowej pełnej o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg. murowane na zaprawie do klinkieru z wykonaniem spoinowania
8. Montaż przewodów instalacji odgromowej.
9. Wywóz gruzu.

Wymagany czas realizacji:

45 dni od podpisania umowy

Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert:

do 03.07. 2015 r. do godz. 10:30
03.07. 2015 r. godz. 11:00
21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 30, pok. 5

Miejsce otwarcia ofert

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 30, pok. 5

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami w zakresie:
procedury przetargowej
Warunki przystąpienia do przetargu:
Wymagane dokumenty:

Agnieszka Stefaniuk

zawarte w instrukcji dla wykonawców
określone w instrukcji dla wykonawców

Kryteria oceny:

cena
90 %
okres gwarancji 10%
określone w sposób przedstawiony w instrukcji dla wykonawców

Uwagi:
Minimalny okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy, okres gwarancji dłuższy niż 72
miesiące będzie traktowany przy ocenie jako okres 72 miesięcy.

FORMULARZ OFERTOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR ZP/PN/1/2015
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Unitów Podlaskich
ul. Warszawska 30
21-560 Międzyrzec Podlaski
Nazwa i adres Wykonawcy:
Tel: ……………………….
fax ………………………….…..
e.mail…………………………………………………………
Nr konta bankowego: ……………………………

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Przebudowa dachu na budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Międzyrzecu Podlaskim”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie objętym SIWZ za kwotę brutto ( w
tym podatek VAT )
słownie: …......................................................................................................................

2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonanie
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do
użytkowania ( min. 36 miesięcy ).
3. Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie wskazanym w SIWZ.
Niniejsza oferta zawiera …................kolejno ponumerowanych i spiętych stron.

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

m-ce

ZAŁĄCZNIK NR 1
…................................
pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
I. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm. ) oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 u. P. z. p.),
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia ( art. 22 ust. 1 pkt. 2 u. P. z. p. ),
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt. 3 u. P. z. p. ),
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej ( art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. P. z. p. ).
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.
III. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od
ostatecznego terminu składania ofert.
IV. Zakres prac objęty zamówieniem zamierzamy wykonać sami *)
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres prac (części zamówienia)
Zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy**)

V. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego.
VII. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ….........................................
2. ….........................................
3. ….........................................
4. ….........................................
5. ….........................................
6. ….........................................
…............................................
podpis opatrzony pieczęcią imienną lub
czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska
osoby upoważnionej do podpisania oferty
*) niepotrzebne skreślić
**) Uwaga: Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na
zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 A
OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych
w art. 24 ust. 1 oraz 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p.
Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 ustawy w myśl, której wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną,
których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku
od dnia uprawomocnienia się wyroku.
11) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia
wykonawcy
w
ogłoszeniu
o
zamówieniu,
w
specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia
lub
w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że
podjął
konkretne
środki
techniczne,
organizacyjne
i
kadrowe,
które
mają
zapobiec
zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 B
Oświadczenie wykonawcy
w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 26 ust. 2d
ustawy Prawo zamówień publicznych
jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na realizację
zadania pod nazwą:
„Przebudowa dachu na budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Międzyrzecu Podlaskim”
”

Oświadczam, iż:
1. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), *)
2. należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
i przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. *)

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

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE-WYKAZ PRAC
Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością zadaniu,
które jest przedmiotem zamówienia, wraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
L.p. Rodzaj robót

Inwestor

Wartość robót

Data i miejsce
wykonania

Pod pojęciem najważniejszych robót zamawiający rozumie roboty w przedmiocie opisanym
w pkt IV 2.2. SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia.

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

Załącznik nr 3
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
w procedurze o wartości nie przekraczającej progów unijnych
(kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów w trybie nieograniczonym
I. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu art. 10 oraz 39 do 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych ( t. jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.).

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na „„Przebudowa dachu na

budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim”
Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje m.in.:
1. Roboty rozbiórkowe: rozebranie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowocementowych, rozebranie rynien z blachy, rur spustowych, betonowych czapek kominowych,
kominów wolnostojących ponad dachem
2. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej (wiatroizolacja) o paroprzepuszczalności min. 1000g/m2
24h przymocowanej do konstrukcji drewnianej.
3. Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100cm z listew 25x50mm
impregnowanych preparatem grzybo i ogniochronnym
4. Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną o grub. 0,5 mm powlekaną, trapezową T-35,
mocowana do łat drewnianych.
5. Wykonanie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej grub. 15 cm, układana poziomo na sucho
na dachu – jedna warstwa.
6. Wykonanie ocieplenia ścian budynków z cegły płytami styropianowymi zakładkowymi EPS 70040 o grub. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach
pastelowych
7. Wykonanie wieloprzewodowych kominów wolnostojących z cegły klinkierowej pełnej o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg. murowane na zaprawie do klinkieru z wykonaniem spoinowania
8. Montaż przewodów instalacji odgromowej.
9. Wywóz gruzu.
Parametry techniczne wymagane od zastosowanych materiałów:
1. Folia polietylenowa (wiatroizolacja) o paroprzepuszczalności min. 1000g/m2 24h
2. Blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm powlekana trapezowa T-35. Kolorystyka
zgodnie z projektem budowlanym.
3. Płyta styropianowa zakładkowa EPS 70-040 o grubości 15cm
4. Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegły klinkierowej pełnej o przekroju przewodu
1/2x1/2
5. Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej grubości 15cm
6. Blacha stalowa ocynkowana grubości nie mniejszej jak 0,5 mm
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki nr 5, 6 i 7
do SIWZ.
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Jest to zamówienie na roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy Pzp
o następującym kodach alfanumerycznych słownika podstawowego CPV:

Wykonywanie pokryć dachowych

45261210-9

Wszystkie materiały użyte przy robotach powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). Wszystkie materiały i urządzenia występujące
w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
w tym nazwy producentów, stanowią jedynie przykłady pożądanego standardu i mogą być zastąpione
innymi porównywalnymi wyrobami innych producentów.
Oferowane
materiały
zamienne
muszą
być
równoważne
jakościowo,
estetycznie
i gabarytowo tym podanym w SIWZ. Jeżeli produkty będą posiadały parametry techniczne gorsze od
wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 2
ustawy Pzp. Jeśli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie
wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar
udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.

III. Termin wykonania zamówienia
Wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie określonym w specyfikacji winno nastąpić
w terminie 45 dni od podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty
wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy
ci występujący wspólnie ( np. spółka cywilna i konsorcjum ), spełniający warunki określone w ustawie
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wówczas ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do wymogów dotyczących wiarygodności wykonawców przewidziane specyfikacją
dokumenty winni złożyć wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania spełniania ww. warunku tj. braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:
1.1.
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
zgodnie z załącznikiem nr 1A (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);
1.2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
ofert,
( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy
z Wykonawców).
1.3.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem 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 ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
każdy z Wykonawców);
1.

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilnej) należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę
cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki
(w zakresie podatku VAT)
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1. 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;
2. Załącznik nr 1B - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2
pkt 5
w związku z art. 26 ust. 2d
1.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość
wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
1.4.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje wymagań
w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie
przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie
dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia ( załącznik nr 1
do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie
złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej 2 roboty
dekarskie polegające na kryciu dachu blachą o wartości minimum 200.000 zł brutto każda .
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) wykaz robót budowlanych 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 dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; Pod pojęciem najważniejszych robót
zamawiający rozumie roboty w przedmiocie jw., w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia.
b) oświadczenie ( załącznik nr 1 do SIWZ)
Dowodami, o których mowa w punkcie a) są:
1) poświadczenie, w przypadku podmiotów innych niż zamawiający,
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na
podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczenia ( załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone
prawidłowo dokumenty i oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku.
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.3.1 Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez
Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego
oświadczenia ( załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez
Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia
warunku.
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.4.1 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez
Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego
oświadczenia ( załącznik nr 1 do SIWZ) tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez
Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia
warunku.
3. Warunki będą oceniane na zasadzie ich spełniania bądź nie spełniania. Nie spełnienie
któregokolwiek z warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawcy wspólnie składający ofertę spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp łącznie.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez podmiot udostępniający zasoby.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.1. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia .
5. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę,
który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

5.1.1. w pkt. 1 ppkt 1.2 – 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,
5.1.2. w pkt 1 ppkt 1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.1.2.
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.3. 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.
5.1.1.
i 5.1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Pkt 5.2. stosuje się odpowiednio.
6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.
6.1. Wypełniony formularz ofertowy.
Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).
6.2. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego projektu budowlanego, przedmiaru i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( załączniki 5, 6, 7 do SIWZ). Brak dołączenia
kosztorysu ofertowego nie skutkuje odrzuceniem oferty, gdyż jest on elementem informacyjnym, nie
podlegającym ocenie.
6.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
– załącznik nr 1 SIWZ ( w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
6.4. Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z
zamieszczonego
dokumentu.
Pełnomocnictwo
do
reprezentowania
danego
podmiotu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6.5. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie
wskazujące, że osoba występująca
w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno zostać złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6.6.Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie
zastrzec
przed
dostępem
dla
innych
uczestników
postępowania
z podaniem podstawy prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom lub podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( jeżeli
dotyczy). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać
zamówienie samodzielnie.
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu,
musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli złożone przez wykonawcę kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budziły
wątpliwości co do ich prawdziwości, a nie będzie można sprawdzić ich prawdziwości w inny sposób, to
zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginałów tych dokumentów lub notarialnie potwierdzonych
kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP
obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach,
pod warunkiem że będą one zawierały wszystkie informacje zawarte w załącznikach nr 1-2 ).
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów (za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu – obowiązuje forma pisemna), w tym także zwracanie się o
udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia: pisemnie, faksem
oraz e-mailem na podany poniżej adres i numery telefonów:

V.

Informację pisemnie należy przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów
Podlaskich 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 30,
- Informację drogą faksu należy przesłać na nr 83 371 58 81
- informację drogą elektroniczną należy przekazywać na adres: zsp.miedzyrzec@op.pl
-

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. Nie zamierza się zwołać zebrania wykonawców.
4. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi
wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem.
Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną/e ofertę/y. Wyboru
dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie ofert/y dokona zamawiający. Oferty, protokół
oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być
przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w obecności pracownika zamawiającego.
Osoby po stronie zamawiającego, uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami
1. W razie potrzeby złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a także uzyskania
dodatkowych informacji dotyczących treści specyfikacji, które w opinii wykonawców okażą się
niezbędne do przygotowania ofert, można zwracać się do nw. osoby po stronie zamawiającego:
Agnieszka Stefaniuk – tel. 83 371 58 81 w sprawach proceduralnych.

VI.

2. Zamawiający proponuje Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem.

Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII.

VIII.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta ( i załączniki ) powinna być sporządzona zgodnie z wymogami siwz.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
wykonawcy w granicach umocowania. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do
oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wszystkie strony
muszą być ponumerowane, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca może zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Ta część oferty powinna być odrębnie wydzielona.
5. Zaleca się aby oferta była trwale spięta. Oferta nie może zawierać arkuszy niezapisanych.
6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
7. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie
oznakowanej następująco:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich
21-560 Międzyrzec Podlaski
Ul. Warszawska 30
Przetarg : „Przebudowa dachu na budynku „B” i „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Międzyrzecu Podlaskim”
Nie otwierać przed: 03.07.2015r godz. 11.00
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania ofert.
8. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania
ofert.
9. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać :
1. Bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, w pok. 5 codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15:00 lub za pośrednictwem operatorów pocztowych ( w tym również pocztą kurierską ).
2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego (niezależnie od wybranej przez wykonawcę
wymienionej wyżej formy składania ) upływa dnia 03.07. 2015 r. o godz. 10:30
3. Oferty, które wpłyną po terminie wymienionym w pkt. 2 zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego
pok. 5
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy wykonawców, adresy, a także informacje dotyczące
ceny brutto wykonania zamówienia.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

IX.

X.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna obejmować całość prac
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
- roboty związane z przygotowaniem frontu budowy w tym utworzenia, utrzymania i likwidacją placu
budowy,
- zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- wykonanie robót podstawowych,
- wykonanie robót pomocniczych niezbędnych przy realizacji robót, które wykonawca uzna za
konieczne,
- koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza placu budowy wraz z doprowadzeniem
niezbędnych mediów do realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty opłat związanych z korzystaniem z mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- koszty ustawienia i demontażu oznakowania robót na czas ich realizacji,
- koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych przepisami prawa prób, badań, i sprawdzeń,
- ewentualne koszty odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za szkody powstałe w wyniku
prowadzenia robót
- koszty posprzątania i przekazanie użytkownikowi terenu prowadzenia robót w stanie nadającym się
do użytkowania, pozostałych robót i czynności wynikających z technologii wykonania robót
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikających ze
sztuki budowlanej, koszty przygotowania dokumentów odbiorowych
- koszty wyniesienia z budynku, wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki
- pozostałe koszty zgodnie z kalkulacją Wykonawcy
2.

Szczegółowy zakres robót określa:
- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych stanowiąca załącznik nr 7
- Projekt Budowlany stanowiący załącznik nr 5

3.

Cena ofertowa obliczona wg ww. zasad powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie.

4.

Wykonawca przygotowując ofertę oprócz prac i obowiązków wynikających z przedmiaru robót,
projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
wzoru umowy, powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, które towarzyszą lub mogą
towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne dla prawidłowej jego realizacji.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę w oparciu o dokumentację projektową
udostępnioną
przez
Zamawiającego,
tj.:
projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy.

XI.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Kryteria
1. Cena za realizację zadania- 90%
2. Okres gwarancji – 10%

- waga punktowa 90 pkt
- waga punktowa 10 pkt

KRYTERIUM 1 - CENA
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:

Cmin
------------ x W pk
Cn
gdzie:

Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen
Cn - cena badanej oferty
Wpk - waga punktowa kryterium ( 90 pkt )
KRYTERIUM 2 - OKRES GWARANCJI
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:
Gn
------------ x W pk
Gmax
gdzie:
Gmax – najdłuższy deklarowany okres gwarancji
Gn – okres gwarancji badanej oferty
W pk - waga punktowa kryterium ( 10 pkt )
Okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące będzie traktowany przy ocenie jako okres 72 miesięcy.
Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów
2. Sposób oceny ofert
1). Złożone oferty dzieli się na:
a). złożone w terminie,
b). złożone po terminie składania ofert,
2). Oferty, o których mowa w pkt. 1b, zwraca się niezwłocznie wykonawcom.
3). Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, komisja przetargowa ocenia, czy złożone oferty są ważne.
Oferty sporządzone w innym języku niż polski oraz bez zachowania formy pisemnej są nieważne i podlegaj ą
odrzuceniu.
4). Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3 komisja przetargowa ocenia, czy wykonawcy, którzy złożyli
ważne oferty w wyznaczonym terminie, spełniają wymagane warunki podmiotowe, określone odpowiednio w
ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5). Oceny, o której mowa w pkt. 4 komisja przetargowa dokonuje na podstawie treści złożonych oświadczeń
oraz dokumentów na ich potwierdzenie. Z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostaną
wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a.
ustawy.
Zamawiający
wezwie
wykonawców,
którzy
w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia w określonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6). Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7). O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali
wykluczeni
z
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
podając
uzasadnienie
faktyczne
i prawne;
8). Oferty ważne, złożone w terminie przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu
z postępowania, podlegają ocenie pod kątem spełniania warunków odnoszących się do przedmiotu
zamówienia.
9). Jeżeli oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe lub inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty to zamawiający
dokona poprawy na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
10). Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a). jest niezgodna z ustawą,
b). jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.
2 pkt. 3,
c). jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
d). Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e). została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
nie zaproszonego do składania ofert,
f). Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

h). Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
11). Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
12). Spośród złożonych w terminie, ważnych ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez wykonawców
nie podlegających wykluczeniu z postępowania, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, według
kryteriów określonych w SIWZ;
13) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy)
albo
imiona
i
nazwiska,
siedziby
albo
miejsca
zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację,
o której mowa w pkt. a)
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
14). Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
i zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.

XII.
1.
2.

3.
4.

Informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1
lub 2 ustawy PZP.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny,
chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których oferta
została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego powinni przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (np. umowa
konsorcjum, umowa spółki cywilnej) oraz wskazać osobę umocowaną do przyjmowania oraz
składania oświadczeń.

XIII.

Istotne dla stron postanowienia umowy
Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji, będącym jej integralną częścią.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też
postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179198 ) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W szczególności:
1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
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- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli ta informacja została przesłana faksem lub drogą
elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.
Jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób to odwołanie wnosi się w terminie 10 dni.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie: 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2.
8.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 7 dni
od jej otrzymania. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.
Informacja o możliwościach składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XV.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
artykule 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

XVI.

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

Informacja
o
przewidywanym
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIX. Informacja o zmianie postanowień umowy.
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko na podstawie podpisanego przez strony aneksu
w granicach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania w
szczególności z następujących powodów:
1) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub
zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy.
2) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów
budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w przedmiarach robót lub ofercie, stanie się
niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego – na materiały
sprzęt i urządzenia, posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty pod warunkiem niezwiększenia ceny;

3) z powodu realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego
zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań – powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową;
4) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego;
5) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
leży w interesie Zamawiającego;
6) zmiany kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę na osobę o kwalifikacjach nie
niższych niż poprzedni;
7) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec;
8) gdy zaistnieje inna trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową.
2. Wystąpienie któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi zobowiązania
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy o ich dokonanie.
3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych.

XX.

Inne informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI.

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Brak w/w informacji
oznaczać będzie, iż całość zamówienia zamierza zrealizować samodzielnie.
XXII. Umowa o podwykonawstwo
Umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między
dalszymi Podwykonawcami.
Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca przy zawieraniu umów o podwykonawstwo zostały opisane
w § 12 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

