
    
 

KA.2.26.262.1.2017 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty zgodnie z art. 11 ust.8  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późń. zm., zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”) 

  
na 

 
wykonanie zadania pod nazwą: 

 

„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. 

Strzeleckiego w Sandomierzu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierz, dnia 31 maja 2017 roku  

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

w  SANDOMIERZU 
 

adres: ul. Słowackiego 37    27-600 Sandomierz 

 tel. 15/644-58-74; 644-58-75     fax. 015/832-51-25   

 e-mail: zstio-san@o2.pl   www.zstio.pl 
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Rozdział 1 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

 
Nazwa: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

w Sandomierzu 

Siedziba: 27-600 Sandomierz; ul. Słowackiego 37 

Telefon: (0-15) 644-58-74; (0-15) 644-58-75 

Faks: (0-15) 832-51-25 

Adres internetowy: www.zstio.pl 

E-mail: zstio-san@o2.pl 

NIP: 864-11-53-954 

REGON: 292442065 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

Rozdział 2 

 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

 
2.1. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. 

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, zwana w dalszej części 

specyfikacji „ustawą” lub „ustawą PZP”. 

2.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

w odniesieniu do usług i dostaw lub robót budowlanych. 

2.3. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz 

w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

a) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

b)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Punkcie 

2 niniejszej SIWZ; 

c) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ; 

d)  „zamawiający” – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. 

Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu 

 

Rozdział 3 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego 

w Sandomierzu  - I etap część B i II etap. Planowaną inwestycję Zamawiający realizuje 

dwuetapowo. I etap inwestycji w części A został zrealizowany. W dokumentacji 

projektowej kolorem niebieskiemu zaznaczono wykonaną część A I etapu 

inwestycji, która jest wyłączona z niniejszego przetargu. 

 

 

http://www.zstio.pl/
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3.2.  Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

        45000000-7 – roboty budowlane 

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

3.3. Zakres robót obejmuje wykonanie: 

3.3.1. instalacji elektrycznej rozdzielczej  w I etapie – część B; 

3.3.2. instalacji elektrycznej odbiorczej w II etapie przebudowy polegającej 

na wymianie  istniejącej aluminiowej instalacji w układzie sieci TN-C 

na miedzianą w układzie TN-S a w szczególności: 

Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

1) montaż linii zasilających rozdzielnic sal RS; 

2) demontaż istniejących obwodów w miejscach wymiany i tam gdzie jest 

to konieczne; 

3) demontaż istniejących wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd; 

4) instalację oświetleniową; 

5) instalację gniazd wtykowych 230 V – montaż nowych instalacji elektrycznych 

oświetlenia i gniazd; 

6) prace kontrolno-pomiarowo- rozruchowe; 

7) prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji; 

8) roboty malarskie po wymianie instalacji, niezbędne uzupełnianie tynków. 

Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie i w sposób                                          

szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z normami i obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

3.4. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu przebudowy instalacji, w celu 

zapoznania się z warunkami wykonania robót oraz aby uzyskał wszelkie istotne 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie 

dokonana na koszt własny Oferenta. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są 

posiadać przy sobie dokument tożsamości.  

3.5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

3.7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 w/w ustawy oraz 

postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 przedmiotowej ustawy. 

3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej, 

na podstawie art. 24aa w/w ustawy. 

3.9. Przy wykonawstwie w zakresie instalacji elektrycznych należy uwzględnić następujące 

punkty: 

a) zastosowane materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz posiadać aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, 

certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności; 

b) w trakcie prac montażowych instalacji i osprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe mocowania do stelaży, konstrukcji wsporczych, punkty stałe, uchwyty; 

c) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 

każdym etapie, gdzie wymagana jest końcowa akceptacja; 

d)  prace remontowe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla pracowników Zespołu.  

3.10. Zobowiązuje się Wykonawcę do przygotowania pomieszczeń pod wykonywane prace 

(przenoszenie mebli i sprzętu w miejsca wskazane przez Zamawiającego, zabezpieczenie 

sprzętu). 
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Rozdział 4 

 

4. Termin realizacji zamówienia: 
 

Przedmiotowe zamówienie winno być zrealizowane  w terminie 60 dni kalendarzowych  

od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia  26 sierpnia 2017 roku. 

 

Rozdział 5 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków: 
 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

zawodowej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 

b)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie Nr 1 – Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

c) zdolności technicznej i zawodowej - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże: 

 odniesieniu do posiadanej wiedzy i doświadczenia, przedstawi wykaz wykonanych 

robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, 

a w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

przebudowie instalacji elektrycznej, wymianie/remoncie wewnętrznych instalacji 

elektrycznych zgodnej z dokumentacją projektową, o wartości brutto minimum 

50.000,00 zł brutto każda  - Załącznik Nr 3 niniejszej specyfikacji. W przypadku 

składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 

Wykonawców; 

 w odniesieniu do potencjału technicznego, przedstawi wykaz narzędzi, 

wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót 

budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami w  Załączniku Nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

W odniesieniu dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

przedstawi wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami, 

co najmniej jedna z osób z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i energetycznych oraz posiadającą minimum 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w 

zakresie instalacji elektrycznej. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby 

w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie ustawy Prawo 

Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
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2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 65) – Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

5.1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym 

mowa w art. 24 ust.1 w/w ustawy. Zamawiający uzna powyższy warunek 

za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie Nr 2 – Załącznik Nr 2 

do niniejszej specyfikacji; 

5.1.3. udzielą minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj.  36 miesięcy. 

Zmawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

oświadczenie Nr 3 – Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

5.1.4. spełnią warunki określone w SIWZ; 

5.1.5. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim 

przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą 

udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz 

każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

art.24 ust. 1 ustawy . Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli 

Wykonawcy złożą oświadczenie NR 1 i Nr 2 – Załącznik Nr 2 do niniejszej 

specyfikacji; 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik. 

5.1.6. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

5.1.7. posiadają dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej 

przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000 zł.; 

5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

5.4. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem 

Wykonawcy. 

5.5. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy 

wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. 
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Rozdział 6 
 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, 

które  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych, 

określonych w Rozdziale 5 – Oświadczenie Nr 7 załącznik nr 2, oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 

1) Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2) Kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z dokumentacją projektową: przedmiarem 

robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i niniejszą 

specyfikacją. 

3) Dowód wpłacenia (złożenia) wadium.  

a) Jeżeli wadium zostało wniesione w formie innej niż przelew bankowy, należy:  

 oryginał dokumentu zdeponować w sekretariacie Zamawiającego w terminie 

składania oferty; 

 kserokopię dokumentu – załączyć do oferty. 

b) Jeżeli wadium zostało wniesione w formie przelewu bankowego należy: 

 kserokopię dowodu wpłaty – załączyć do oferty. Kwota wadium powinna 

wpłynąć na konto Zamawiającego w terminie składania oferty 

4) Oświadczenie Nr 1 o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – 

załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

5) Oświadczenie Nr 2, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy – załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

6) Oświadczenie Nr 3 o udzielonej gwarancji – załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

7) Oświadczenie Nr 4 o zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i warunkami 

umowy – załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

8) Zaświadczenia stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie 

poszczególnych branż wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. 

9) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik Nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

10) Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami określonymi w ust. 

5.1. 

11) Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie Nr 6  jaką część 

zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm 

podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania 

z podwykonawców. Załącznik Nr 2. 

12) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
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d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

6.2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania, a w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną 

polegającą na budowie ogrodzenia w konstrukcji zgodnej z dokumentacją 

projektową, o wartości brutto minimum 50.000,00 złotych  - Załącznik Nr 3 

niniejszej specyfikacji. 

b) Przynajmniej 3 dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty, o których mowa 

w ust. 6.2 pkt a) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone.- Załącznik Nr 3 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej. 

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert). 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – zaświadczenie o niezaleganiu 

(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

f) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne – zaświadczenie o niezaleganiu (wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

6.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie Nr 5 o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  

ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - Załącznik Nr 2. 
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Rozdział 7   

 

7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: 

 
7.1. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W niniejszym 

postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci 

elektronicznej. 

7.2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sformułowanych na piśmie i przesłanych 

pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia 

zamówienia, które wpłynie zgodnie z obowiązującym terminem, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, umieszczając jego treść oraz treść 

wyjaśnienia na stronie internetowej, faksem i pisemnie. 

7.4. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej 

(www.bip.zstio.pl). 

7.5.  Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona 

przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej zamawiającego. 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana 

ta zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano 

specyfikację. 

7.6. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

7.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) na adres  e-mail:              

zstio-san@o2.pl .  

W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

7.8. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: ul. Słowackiego 37, 27-600 

Sandomierz. 

7.9. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: (15) 832 51 25 

7.10. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu 

i adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję 

w formie faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał 

Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail. 

W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, Wykonawca 

zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub 

adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 

http://www.bip.zstio.pl/
mailto:zstio-san@o2.pl
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7.11. W korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: KA.2.26.262.1.2017. 

7.12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszych 

warunków zamówienia. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejsze warunki zamówienia. 

7.13. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest 

Kierownik Zespołu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu 

– Anna Wiącek, w siedzibie Zamawiającego – 27-600 Sandomierz ul. Słowackiego 37, 

pok. Nr 7 znajdujący się na parterze w budynku głównym szkoły w godzinach od 8:00 

do 14:00. Telefon: (0-15) 644-58-74 (-75) wew. 23. 

 

Rozdział 8 
 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
 

8.1  Zamawiający ustala wadium w wysokości 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 

i 00/100 złotych, dla każdej składanej oferty na wykonanie zadania. 

8.2 Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w terminie 

do 19 czerwca 2017 roku do godz. 9:00. 

8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.3.1. pieniądzu; 

8.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 

8.3.3. gwarancjach bankowych; 

8.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

8.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1824, z późn. zm.); 

8.3.6.  Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący 

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr rachunku:  77 9429 

0004 2001 0013 2323 0001 z dopiskiem: wadium do przetargu; 

8.3.7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert; 

8.3.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 

8.4. Oferent, którego oferta nie została zabezpieczona wadium w wymaganej formie 

i terminie, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

8.5. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

8.6.  Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z  art. 46 ustawy. 
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Rozdział 9  

 

9. Termin związania ofertą: 

 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział 10 

 

10. Przygotowanie i forma oferty: 

 
10.1.  Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (art. 82 ust. 3 ustawy) w formie pisemne pod 

rygorem nieważności, czytelnie w języku polskim. Powinna być napisana pismem 

maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana czytelnie przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeń   woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane 

jest dołączenie do oferty stosowanego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

10.2. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane 

w niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników 

do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich 

treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez 

Zamawiającego w załącznikach do niniejszej specyfikacji. 

10.3. Każdy  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę bez względu na jego rolę w ofercie. 

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty takiego wykonawcy 

będą odrzucone. 

10.4. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika 

z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę. 

10.5. W  przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

pełnomocnictwo, określające jego zakres, 

10.6. Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez 

osobę/y podpisującą/e ofertę. 

10.7.  Formularze oferty, ,wszystkie oświadczenia, również te złożone na złącznikach 

do  niniejszej specyfikacji muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy a załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela  

Wykonawcy – podpisującego ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona 

przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 

wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron 

kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę 

(lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 

osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego pełnomocnictwa.  

10.8. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że informacje te nie 
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mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinno być 

dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Strony należy 

ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części 

oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). Brak oświadczenia oznaczał będzie, 

że dokumenty składające się na ofertę, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) . 

10.9. wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. 

Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

10.10.  Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 
10.11. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

10.12. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym 

wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego 

poświadczone. 

10.13. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości 

w walucie innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote 

polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)  danej waluty 

z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.  

10.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 11 

 

11. Pakowanie i adresowanie ofert: 

 
11.1. Wymagane jest zamieszczenie oferty w dwóch nieprzeźroczystych zamkniętych      

kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. 

11.2.  Koperę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego i opatrzyć napisem 

„OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA: „Przebudowa instalacji elektrycznej 

w budynku głównym ZSTiO w Sandomierzu”. Koperta zewnętrzna nie może zawierać 

nazwy i danych Wykonawcy. 

11.3.  Na kopercie wewnętrznej dodatkowo dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami 

telefonu i faksu. Koperta wewnętrzna winna posiadać dane umożliwiające ewentualny 

zwrot oferty jeśli wystąpią przesłanki określone ustawą.  

 

Rozdział 12 

 

12. Zmiana i wycofanie oferty: 
 

12.1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu lub wycofaniu 

przed upływem terminu składania ofert, określonym w specyfikacji.  

12.2.  Powiadomienie winno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą 

przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12.3.  Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
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Rozdział 13 
 

13. Miejsce i termin składania ofert: 
 

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego; 27-600 Sandomierz 

ul. Słowackiego 37 – sekretariat – pokój nr 1 na parterze w budynku głównym szkoły. 

13.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00. 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu.  

 

Rozdział 14 

 

14. Otwarcie ofert: 
 

14.1.  Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego; 27-600 

Sandomierz ul. Słowackiego 37 – w gabinecie Dyrektora Szkoły w dniu 19 czerwca 

2017 roku o godzinie 12:15. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył 

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

14.3.  Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy oferentów, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu, gwarancji wykonania zamówienia. 

14.4.  Na wniosek oferentów nieobecnych podczas otwierania ofert przetargowych 

Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o której mowa w ust. 14.3. 

14.5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

14.6. Obecność Wykonawcy nie jest obowiązkowa ale mogą oni uczestniczyć w sesji 

otwarcia ofert. 

 

Rozdział 15 

 

15. Sposób obliczenia ceny: 

 
15.1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 

zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto .  

15.2.  Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia, 

wynikające z przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

niniejszej specyfikacji. 

15.3. Cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, niezbędne dla realizacji przedmiotu 

zamówienia – wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, wzorem umowy jak i własnej 

wiedzy i doświadczenia, powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę 

kosztorysu ofertowego z podanymi pozycjami z zestawieniem cen materiałów i sprzętu, 

który powinien również zawierać informacje o wynagrodzeniu netto, brutto i podatku 

VAT. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku 

VAT (%), cyfrowo i słownie.  
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15.4.  Cenę należy obliczyć i wpisać w wyznaczonym miejscu w druku formularza oferty   

stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ. 

15.5. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

15.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (jeśli tak - Wykonawca 

przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  oznaczać będzie, 

że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

Rozdział 16 
 

16. Waluta oferty: 

 
Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w kosztorysie oferty powinny być 

wyrażone w PLN.  

 

Rozdział 17   

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 

 
17.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych 

kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie 

z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

17.2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich podanych poniżej 

kryteriach. 

17.3. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

17.4. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria (wskazane w tabeli poniżej), 

którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Lp. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium (w %) 

1.  „Cena”  60% 

2. Inne kryteria, w tym: 40% 

„Udział procentowy samodzielnego wykonania 

przedmiotu zamówienia” 

20% 

„Okres wykonania przedmiotu zamówienia”   8% 

„Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia” 

12% 
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17.5. Zamawiający dokona oceny  ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Każda oferta może uzyskać  

0 – 100 punktów. 

17.5.1. Kryterium cenowe: „Cena” – waga 60% (liczba punktów łącznie: 60 ) – oznacza 

łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. Jest to suma cen 

poszczególnych składowych zamówienia.  
Cmin 

C   = ----------------- x  60  

Cbad 
 

 

gdzie : 

C -(cena oferty) – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena; 

C min –  najniższa oferowana cena spośród badanych ofert   (ofert ważnych nie podlegających odrzuceniu); 

Cbad – cena oferty badanej. 

 

 

17.5.2. Inne kryteria: waga 40%  (liczba punktów łącznie: 40 )  

Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, ocena punktowa zostanie dokonana 

według poniższego podziału: 

a)    Kryterium: „Udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu 

zamówienia” (maksymalna liczba punktów: 20)  - świadczy o stopniu samodzielności 

oferenta przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia – im większa samodzielność tym 

większe prawdopodobieństwo poprawnej koordynacji przy wykonywaniu 

zamówienia. Wykonując samodzielnie większość robót budowlanych, Wykonawca ma 

realny wpływ na poprawne wykonanie zamówienia. Zamawiający wyznacza więc 

najniższy udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienie przez 

oferenta na poziomie 50 %. Różnica między największym udziałem procentowym 

określonym przez oferenta a udziałem procentowym wyznaczonym przez 

Zamawiającego jest oceniania na 20 punktów. Pozostali oferenci otrzymują liczbę 

punktów obliczoną proporcjonalnie.  

b) Kryterium: „Okres wykonania przedmiotu zamówienia”  (maksymalna liczba 

punktów: 8) – Zamawiający wyznacza najdłuższy okres wykonania zamówienia 

wynoszący 60 dni kalendarzowych od dania podpisania umowy. Określony przez 

oferenta okres może być krótszy od najdłuższego okresu co najwyżej o 20 %. Różnica 

między najdłuższym okresem wykonania zamówienia a najkrótszym okresem 

określonym przez oferenta jest oceniania na 8 punktów. Pozostali oferenci otrzymują  

liczbę punktów obliczoną proporcjonalnie.  

c)  Kryterium: „Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia” 

(maksymalna liczba punktów: 12) – Zamawiający wyznacza najkrótszy okres 

gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia wynoszący 36 miesięcy.  Im 

dłuższy okres gwarancyjny, tym większe prawdopodobieństwo odpowiedniej jakości 

przedmiotu zamówienia. Maksymalny, punktowany okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy. 
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Za każdy dodatkowy miesiąc okresu gwarancji ponad minimalny wymagany Zamawiający 

przyzna 0,5 pkt zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Okres gwarancji od dnia 

podpisania końcowego 

protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń (w miesiącach 

kalendarzowych) 

Liczba miesięcy, o które 

wydłużono minimalny 

okres gwarancji 

G- liczba punktów 

przyznanych badanej 

ofercie w kryterium 

„Okres gwarancji jakości 

na wykonany przedmiot 

zamówienia” 

36 0 0 

37 1 0,5 

38 2 1 

39 3 1,5 

40 4 2 

41 5 2,5 

42 6 3 

43 7 3,5 

44 8 4 

45 9 4,5 

46 10 5 

47 11 5,5 

48 12 6 

49 13 6,5 

50 14 7 

51 15 7,5 

52 16 8 

53 17 8,5 

54 18 9 

55 19 9,5 

56 20 10 

57 21 10,5 

58 22 11 

59 23 11,5 

60 24 12 

 
 

 

17.6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie 

z art. 91 ust. 4 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 

 

Rozdział 18 
 

18. Unieważnienie postępowania i odrzucenie oferty: 
 

18.1. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. 

18.2. Odrzucenie oferty nastąpi w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. 
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Rozdział 19 
 

19. Wynik postępowania: 
 

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi   

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; 

19.1.2 Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne; 

19.1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

19.1.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w swojej siedzibie. 

 

Rozdział 20 
 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wymagania dotyczące zabezpieczeni należytego 

wykonania umowy: 

 
20.1  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

20.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany przed zawarciem 

umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 

ceny całkowitej podanej w ofercie oraz pozostawienia 30 % tej kwoty bądź wniesienia 

nowego zabezpieczenia przed odbiorem robót z tytułu zabezpieczenia rękojmi zawartej 

na okres gwarancji. Zabezpieczenie może być wnoszone w formie – wg wyboru 

Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust. 1ustawy. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie 3 lat od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy 

od Wykonawcy. 

20.3 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest zawrzeć umowę na 

warunkach określonych w ofercie zgodnie ze specyfikacją i przepisami ustawy, 

po ustaleniu daty przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 21 

 

21. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu: 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Rozdział 22 
 

22. Środki ochrony prawnej: 
 

22.1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść 

szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z art. 180 

ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.3. Odwołanie powinno: 

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy; 

b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

c) określać żądanie oraz 

d)  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej, w formie pisemnej lub postaci 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego podpisu. 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. 

22.5.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

22.6. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego 

publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej 

zamieszczenia na stronie internetowej.  

22.7. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.4. i 20.5. odwołanie wnosi się 

w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia. 

22.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 

3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, 

do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję 

przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

22.9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie 

odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania 

zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO. 

22.10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora 

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość 

wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.  
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22.11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI 

Środki ochrony prawnej ustawy. 

 

Rozdział 23 
 

23. Podwykonawstwo: 

 
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim: 

1) Zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zakres prac, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom – zakres ten nie będzie mógł ulec rozszerzeniu; 

2) W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich 

będzie odpowiadał jak za własne. 

Uwaga: Podzlecanie robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

Rozdział 24 
 

24. Postanowienia końcowe: 
 

 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  

 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 
 

 

Załączniki: 
 

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy (wzór) 

2. Załącznik Nr 2 – zbiór oświadczeń  

 Oświadczenie nr 1 o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy 

 Oświadczenie nr 2 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

 Oświadczenie nr 3 dotyczące udzielanej gwarancji 

 Oświadczenie nr 4 o zapoznaniu się z dokumentacją postępowania 

i warunkami umowy 

 Oświadczenie nr 5 o przynależności kapitałowej  

 Oświadczenie nr 6 dotyczące z zamiaru skorzystania z podwykonawców 

 Oświadczenie nr 7 dotyczące spełniania warunków postępowania 

3. Załącznik Nr 3 – doświadczenie zawodowe 

4. Załącznik Nr 4 –  potencjał techniczny 

5. Załącznik Nr 5 – kadra techniczna - osoby zdolne do wykonani zamówienia 

6. Załącznik Nr 6 – projekt (wzór) umowy 

7. Załącznik Nr 7 – projekt budowlany-wykonawczy I etap, część A i B 

8. Załącznik Nr 8 – projekt budowlany-wykonawczy II etap 

9. Załącznik Nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych              

- I etap, część A i B 

10. Załącznik Nr 10 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud. II etap 

11. Załącznik Nr 11 – przedmiar robót - I etap, część A  

12. Załącznik Nr 12 – przedmiar robót - I etap, część B 

13. Załącznik Nr 13 – przedmiar robót - II etap 

W podpisie  

Dyrektor Szkoły Krystyna Kobylakiewicz 


