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na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 
 
 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

ul. Leśna 4 

38-481 Rymanów Zdrój 

 

zamierza udzielić zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: 
 

Remont boisk sportowych i montaż urządzeń placu zabaw 
w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 433 w Rymanowie Zdroju 
 

 

 

 

Zatwierdzam: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych. 
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, 
przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych. 
  



ROZDZIAŁ I 

1. Zamawiający: 
Zespół Szkół Specjalnych 
ul. Leśna 4 
38-481 Rymanów Zdrój 

REGON: 370997363 
NIP: 684-18-48-571 

tel.: 13 435 74 93 – administracja 
tel.: 13 435 71 37 – dyrektor 
faks: 13 435 74 93 
strona internetowa http://www.zss-rymanow.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), dalej 
w tekście ustawa Pzp o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz 
art. 39-46 ustawy Pzp. 

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013r., poz. 231); 

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 1692); 

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121), jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Opis przedmiotu zamówienia pn.: Remont boisk sportowych i montaż urządzeń 
placu zabaw w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 433. 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejących boisk sportowych usytuowanych na działce 
nr ewid. 433 w Rymanowie Zdroju, obejmujący: remont odwodnienia płyty boisk, wykonanie 
podbudów, wymianę obramowania z obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z trawy 
sztucznej, wymianę ogrodzenia, wymianę urządzeń sportowych (bramki, tablice do 
koszykówki, słupki do siatkówki), wykonanie nawierzchni trawiastej na dotychczasowym 
boisku do siatkówki i koszykówki dla potrzeb placu zabaw, montaż urządzeń placu zabaw na 
dotychczasowym boisku do siatkówki i koszykówki, wymianę nawierzchni chodników, 
demontaż piaskownic betonowych, remont schodów terenowych. 
Powierzchnia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej – ok. 754,3m2 
Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z trawy naturalnej - ok. 550m2. 
Boisko i plac zabaw ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej na 
słupkach stalowych malowanych farbą ftalową i wysokości ok. 3,3m i 1,5m. 
Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku 
nr 9 – dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, przedmiary - załącznik do 
pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. 

UWAGA! 

W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw 
własnych, norm, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny 
i jakościowy. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii 
jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. Przy 
zastosowaniu zmian, Zamawiający wymaga złożenia wykazów z informacjami 

http://www.zss-rymanow.pl/


uwiarygodniającymi przyjęte rozwiązania (wskazanie nazw, symboli i parametrów 
technicznych). Brak wskazania w ofercie proponowanych zmian (w dowolnym miejscu 
w swojej ofercie i w dowolny sposób, np. na osobnym wykazie) wraz z podaniem 
rozwiązań zamiennych proponowanych przez Wykonawcę, skutkuje brakiem 
możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i 
uważa się za równoważne z tym, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z 
rozwiązaniami technicznymi zaproponowanymi przez Zamawiającego w dokumentacji 
technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy, zapoznał się z 
przedmiotem zamówienia. 

3.3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. 
Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 

3.4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45212200-8 
39293300-5 
45112723-9 
45342000-6 
45111200-0 

4. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.07.2015r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże wykonanie 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie - w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie 
lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie boiska sportowego lub rekreacyjnego 
lub placu o nawierzchni ulepszonej lub parkingu o nawierzchni ulepszonej lub placu 
zabaw o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) tej roboty. 
W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
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, wraz z podaniem ich: 

 rodzaju, 

 wartości, 

 daty i miejsca wykonania, 
b) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty najważniejsze zamawiający rozumie 
wykazanie się ww. robotami o wartości i ilości niezbędnej do spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 



a) poświadczenie; 
Zgodnie z wytycznymi UZP „poprzez poświadczenie należy rozumieć dokument 
potwierdzający określone fakty lub wiedzę wystawcy, którego wystawcą nie jest wykonawca. 
Poświadczeniem będą zatem zarówno dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane zostały wykonane, np. referencje, jak i dokumenty wystawione 
przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty”. 
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; 

UWAGA! 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w w/w wykazie zostały wcześniej wykonane – Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej tj. - dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie. 
Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego 
spełnia nie/spełnia. 
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w 
ofercie wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował: 

 przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji 
kierownika robót budowlanych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 3 letnim 
doświadczeniem zawodowym. 

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ort. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
(Dz.U. 2013, poz. 1409 z póź. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63 
poz. 394). 
W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest: 
a) złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, 

b) złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają 
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia, 

c) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, 
spółka cywilna) w/w warunek mogą oni spełnić łącznie. 



Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego 
spełnia nie/spełnia. 
Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w 
ofercie wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów oraz ich nieuzupełnienie we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

5.2. 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 (propozycja 
zobowiązania zał. nr 7 do SIWZ). W przypadku polegania wykonawcy na zasobach 
innych podmiotów należy w szczególności załączyć: 
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia 

w tym np. do zrealizowania części zamówienia, wskazując zakres/rodzaj czynności, 
które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując 
spełnianie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy osoby na okres jej udziału w wykonywaniu zamówienia, która zostanie 
przez ten podmiot udostępniona i zakres/rodzaj wykonywanych przez nią czynności - 
w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 

UWAGA! 

Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, musi udowodnić w sposób nie budzący wątpliwości, 
dysponowanie zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego 
wykonania zamówienia oraz udowodnienie rzeczywistego dostępu do ich zasobów. 

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale, zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą oraz 
stanowiskiem UZP zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone 
w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę nie spełniają 
wymogu formy pisemnej. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby 
uprawnionej, pod treścią oświadczenia spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, 
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (Informator UZP 2/2012). 

5.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w ust. 5 pkt 5.1. 
podpunktach 1-5 oraz w ust. 6 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń 
i dokumentów, wymienionych w SIWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający 
dokona wyboru oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

5.4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki: 
a) jest zgodna z ustawą; 
b) jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
c) jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d) nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) nie została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
f) nie zawiera błędów w obliczeniu ceny; 



g) została złożona przez wykonawcę, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3 ustawy Pzp; 

h) nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
W myśl art. 87 ust. 2 pkt 3. ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5.5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać: 
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający żąda, dostarczenia przez 
wykonawcę następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji; (w przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez 
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców 
składających ofertę wspólną – jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia 
wszystkie warunki samodzielnie); 

2) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 
w ust. 5 pkt. 5.1. ppkt. 2 - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (spełniających 
warunek), określających, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Wykaz należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie); 

3) na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 
w ust. 5 pkt. 5.1. ppkt. 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał 
kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień, sporządzonym na druku stanowiącym załącznik nr 5 do 
specyfikacji; 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
w postępowaniu określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający żąda, 
dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego na druku 
stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji (w przypadku wspólnego ubiegania się 



o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

6.3. Wykonawca wraz z ofertą oprócz dokumentów ww. składa informację o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej (sporządzoną na druku stanowiącym załącznik nr 3a 
do specyfikacji), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą 
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez 
grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawcy podlegają 
wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50, poz. 331, 
z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6.4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 6.2. 
niniejszej specyfikacji. 

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2) - 
składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
6.5.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
6.5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 lit a) 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed 
notariuszem - dokument powinien być wystawiony w terminie jak w pkt 6.5.1. 

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



6.6. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1. ppkt. 2, 3 i 4 oraz pkt 6.2. ppkt 1 i 2 
są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

UWAGA! 

Oświadczenie z pkt 6.1. ppkt 1, oraz informację/oświadczenie z pkt 6.3. – należy złożyć 
w oryginale pozostałe dokumenty wymienione w siwz należy złożyć w formie zgodnej 
z obowiązującym prawem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów 
dotyczących Wykonawcy za zgodność z oryginałem potwierdza Wykonawca 
a dokumenty dotyczące podmiotu za zgodność z oryginałem potwierdza ten podmiot, 
którego dokumenty dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni: 
1) spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5 i 6 SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

2) złożyć w ofercie pełnomocnictwo ustanawiającego pełnomocnika w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii, 

Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących 
w skład konsorcjum, 
3) przed podpisaniem umowy na żądanie dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę 

regulującą współpracę, 
4) Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego 
z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 
związanych z realizacją umowy, 

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości jak i rękojmi, 

d) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 
e) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji 
jakości jak i rękojmi, 

f) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 
realizacji zamówienia. 

5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 
realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego. 

6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych 
w niniejszym ustępie oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 



7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 

1) W prowadzonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 
elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie na adres jak w Rozdziale I, faksem na nr 13 435 74 93 
lub mailem na adres: zpsbiuro@poczta.onet.pl do wiadomości ksniezek@poczta.onet.pl 

2) W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem czy mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 
domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany, podany 
przez Wykonawcę, numer faksu lub adres mail zostało doręczone w sposób 
umożliwiający mu zapoznanie się z tym pismem. 

4) Powyższe zasady porozumiewania się nie będą miały zastosowania do dokumentów, 
oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez 
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na konieczność 
zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U. 2013r., poz. 231) lub przepisów Kodeksu Cywilnego w 
przypadku pełnomocnictwa. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Pan Bogusław Frydrych 
Godziny pracy Zamawiającego: 
od poniedziałku do piątku od 08:00 do 14:00. 
7.1. Tryb udzielania wyjaśnień: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie (mailem lub 
faksem) na adres Zamawiającego. 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, 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień bądź pozostawić wniosek bez 
rozpoznania, 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl, 

5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie 
internetowej www.zss-rymanow.pl, 

6) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

7) W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, 

8) Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej 
siedzibie oraz na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl, 
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9) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, oraz na stronie internetowej www.zss-rymanow.pl, a także zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą: 
1) wynosi 30 dni, 
2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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 Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone z postępowania. 

UWAGA! 

Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę 
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający 
dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3) Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym 
Formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez 
Zamawiającego oraz pozostałych załączników (dopuszcza się sporządzenie własnych 
formularzy pod warunkiem zachowania treści merytorycznej jak w załącznikach do 
niniejszej SIWZ). Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby Wykonawcy uprawnioną/ne do 
zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie 
pełnomocnika/ów. 

Ponadto Wszystkie strony oferty i załączników zawierające jakąkolwiek treść muszą być 
podpisane lub parafowane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 
Wykonawcy (w celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii 
dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama 
znaczeniowo), upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie. Stosowne 
pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia) musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych 
przez Wykonawcę. W przypadku pisemnego zobowiązania do oferty należy dołączyć 
oryginał zobowiązania. 
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak również 
w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres 
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie 
pełnomocnika. 

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem własnoręcznym osoby lub osób podpisujących ofertę. 

http://www.zss-rymanow.pl/


7) Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, 
oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

8) Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim (maszynopis, wydruk 
komputerowy, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne 
zostaną odrzucone. 

9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10) Zaleca się aby wszystkie kartki oferty, w kolejności wskazanej w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (pkt 10.1.), były spięte (zszyte) w sposób 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Zaleca się aby każda kartka 
oferty była opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. 

11) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 
muszą być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać – informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały lub wskazać 
we formularzu ofertowym nr stron dokumentów zastrzeżonych. 

12) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Na 
opakowaniu oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy, poza nawą 
Wykonawcy, zamieścić następującą informację: 

Zespół Szkół Specjalnych 
ul. Leśna 4 

38-481 Rymanów Zdrój 

Remont boisk sportowych i montaż urządzeń placu zabaw w Rymanowie Zdroju na 
działce nr ewid. 433 

„Nie otwierać przed dniem 08.05.2015r. godz. 9:00” 

W przypadku braku ww. informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert. 
13) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone 

w innych walutach niż PLN (np. wykazy robót, dane finansowe), Zamawiający, jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie: 

a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę 
przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym 
zostanie on opublikowany. 

14) Zmiany lub wycofanie złożonej oferty: 
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany 

lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tyko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

b) Zmiany, poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany, poprawki należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr…..” 

c) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”. 



d) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 
oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania. 

e) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

10.1. Zawartość oferty: 
Oferta powinna zawierać: 

 formularz oferty wykonania zamówienia, (załącznik nr 1), 

 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik 
nr 2), 

 oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, (załącznik 
nr 3), 

 dokumenty i pozostałe oświadczenia wskazane w ust. 6 niniejszej specyfikacji, 

 pisemne zobowiązanie - jeżeli dotyczy, 

 jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 6.2 siwz, 

 stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 

 informację, w formie oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ. 
W przypadku przynależności do grupy Wykonawca zamiast informacji składa listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy 
„Zimowit”) w gabinecie dyrektora szkoły (I piętro) w terminie do dnia 08.05.2015r. do 
godz. 8:00. 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 
niezwłocznie zwrócone. 
2) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Leśna 4, 38-481 Rymanów Zdrój (Szpital Uzdrowiskowy 
„Zimowit”) w gabinecie dyrektora szkoły (I piętro) w terminie do dnia 08.05.2015r. do 
godz. 9:00. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, a także inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Informacje, o których mowa powyżej zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

5) Tryb ogłoszenia wyników przetargu: 
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 ustawy Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa powyżej również na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń). 

12. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa 

art. 632 Kodeksu cywilnego. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym 

okresie trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia 
wynagrodzenia. 

W związku z powyższym Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie 
koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszej specyfikacji, 
przedmiarach, dokumentacji technicznej, projekcie umowy, jak i własnej wiedzy 
i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny (m. in. 
będą to następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie wszelkich robót 
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i późniejszej 
likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 
zaplecza budowy, wszelkie ubezpieczenia, przeglądy gwarancyjne, wywozu nadmiaru 
gruntu, gruzu, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorem 
wykonanych robót, obsługi geodezyjnej i innych czynności wynikających z umowy, jak 
również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu 
zamówienia). 
Dlatego zalecane jest sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przygotowania na tej 

podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada 
wyłącznie Wykonawca. 

5. Wszelkie uwagi dotyczące zakresu i sposobu realizacji robót zawarte w SIWZ mają 
charakter nadrzędny. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać zgodnie z ust. 7 pkt. 7.1. 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Podczas oceny ofert będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa brutto za całość. 
8. Sposób rozliczenia zamówienia określa wzór umowy. 
9. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty 

zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

10. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towaru i usług (Dz.U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

11. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu 
oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający 
doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić 
będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. 
Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we 
własnym zakresie. 

12. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter 
dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom pomoc w wyliczeniu ceny za 
roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót 
zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu 
kosztów inwestycji. 



UWAGA! 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych. 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wyłonionego w przetargu, dostarczenia 
kosztorysów uproszczonych lub szczegółowych przed podpisaniem umowy (dla 
każdego z zadań oddzielnie). Kosztorysy będą służyły jako element pomocniczy 
podczas rozliczenia zamówienia oraz ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych 
a w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron rozliczenia robót 
wykonanych. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Kryterium oceny: 
1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium o znaczeniu określonym udziałem 

procentowym jn.: 

 Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) - 95% 

 Okres gwarancji (min. 36 m-cy) - 5% 
2. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
2.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
2.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
2.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
3. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie 
każdego kryterium. 

4. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria, 
w skali punktowej od 1 do 100 na podstawie złożonej oferty. 

5. Maksymalna ilość punktów jaką po zsumowaniu punktów dla każdego kryterium może 
uzyskać oferta wynosi 100. 

6. Zamawiający poda wyniki do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie 
z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 

8. Zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów: 
1) Cena oferty brutto (Kc) - kryterium temu przypisuje się wagę maksymalnie 95%. 
a) Kryterium ceny dotyczy ceny brutto wyrażonej w pozycji - cena oferty brutto w PLN, 

określonej w formularzu ofertowym. 
b) Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 

• oferta która zawiera najniższą cenę brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów 
przewidzianą dla tego kryterium (95 pkt.), 

• ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 
Kc = (Cn : Cb) x 95% x 100 
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, 
Cb - cena brutto badanej oferty. 

2) Okres gwarancji (Kg) - kryterium temu przypisuje się wagę maksymalnie 5%. 
a) Kryterium okres gwarancji dotyczy określonego w formularzu ofertowym maksymalnego 

okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach. Przy czym minimalny okres gwarancji 
wynosi 36 miesięcy, a maksymalny 48 miesięcy. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji 
36 miesięcy Wykonawcy zostanie przyznane 0pkt.: 

b) Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 
• oferta która zawiera najdłuższy okres gwarancji (48 miesięcy i więcej) otrzyma 

maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium tj. 5 pkt. 
• ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 

Kg = (Gb : Gmax) x 5% x 100 
Gb – okres gwarancji określony w ocenianej ofercie 



Gmax – maksymalny okres gwarancji spośród złożonych ofert. 

UWAGA! 

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wykropkowanego pola w formularzu 
ofertowym dotyczącego gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca 
zaproponował minimalny wymagany w SIWZ okres gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy. 

3) Łączna ilość punktów do porównywania ofert jaką otrzyma dana oferta, zostanie 
ustalona w następujący sposób: 

K = Kc + Kg. 
9. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w określonym przez Zamawiającego terminie. 
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty (formularz oferty i załączniki): 
a) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności: 

 przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy 
mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego 
części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu, 

 pomyłek w jednostkach miar – poprzez zmianę błędnej jednostki na wymaganą 
w SIWZ; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w szczególności: 

 rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a iloczynem ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar - poprzez uznanie, iż prawidłowo podano liczby jednostek miar 
oraz cenę jednostkową, 

 rozbieżności pomiędzy obliczoną ceną a sumą cen za części zamówienia, poprzez 
uznanie, iż prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia, 

 rozbieżności w zapisie liczbowym i słownym ceny za część zamówienia – poprzez 
uznanie, iż prawidłowy jest zapis odpowiadający obliczeniu ceny lub jeśli żaden 
z zapisów nie odpowiada obliczonej cenie – poprzez uznanie za prawidłowe 
obliczone ceny poszczególnych pozycji części zamówienia, 

 podania cen jednostkowych z dokładnością przekraczającą 2 miejsca po przecinku 
– poprzez zaokrąglenie tak obliczonej ceny do 2 miejsc po przecinku zgodnie 
z zasadami podatkowymi; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 
wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 

2) Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez 
któregoś z Wykonawców odwołania. 
O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po 
zakończeniu postępowania odwoławczego. 

3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, podpisze umowę 
w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Osoby reprezentujące Wykonawcę, przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed 
zawarciem umowy: 

a) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

b) dokumenty stwierdzające, że osoba kierująca robotami budowlanymi (kierownik 
robót) posiada uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności i jest członkiem 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a w przypadku podmiotów 
zagranicznych dokumenty równoważne, 

c) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 



d) kosztorysy ofertowe uproszczone lub szczegółowe dla każdego z zadań 
oddzielnie. 

6) Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 5 SIWZ będzie traktowane, jako 
uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy. 

7) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli: 

a) w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto 
podanej w ofercie i powinno zabezpieczać cały okres obowiązywania umowy. 

2) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2014r., poz. 1804). 

3) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, powinna co najmniej: 

a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty), 
c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty), 
d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie, 
e) wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 
f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
Oddział Regionalny w Rzeszowie 
Nr 14193013892700072196140001 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 
za częściowo wykonane roboty budowlane. 
5) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wysokości 
zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady (okres rękojmi za wady wynosi 36÷48 miesięcy (w zależności od okresu 
wskazanego w ofercie) od daty odbioru końcowego robót i ma obowiązywać przez 
cały czas obowiązywania umowy tj.: co najmniej od dnia podpisania umowy i co 
najmniej do dnia obowiązywania rękojmi za wady). 

6) Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień 
publicznych (dotyczy art. spółki cywilnej i tzw. Konsorcjum), ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 15 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest 



dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do 
SIWZ. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia 
następujących przypadków: 

1) Zmiany będące następstwem warunków atmosferycznych w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. 

3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji, 
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 2 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w przypadku: 
1) Zmiany technologiczne i materiałowe, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . 

c) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów 
i urządzeń niż te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

 powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta 
poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod 
warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 
urządzeń. 



2) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

5. Pozostałe zmiany umowy następują w przypadkach: 
1) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 
Wykonawcę; 

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez 
Wykonawcę; 

2) Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy: 
a) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, 

ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od 
Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji; 

b) zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień 
publicznych – będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji 
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować 
innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone 
przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 
oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

6. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-5 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

7. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która powinna 
zawierać: 
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

8. Wprowadzone zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks). 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 
prawnej: 
1) odwołanie (Dział VI, Rozdział 2, art. 180 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 



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 ustawy. 
2) skarga do sądu ( Dział VI, Rozdział 3, art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień 

publicznych) Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

18. Warunki unieważnienia postępowania: 
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składnia ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

19. Podwykonawstwo: 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Jeśli 
Wykonawca nie wypełni wskazanego pola w formularzu ofertowym, Zamawiający będzie 
domniemywał, że Wykonawca sam wykona zamówienie. 

2. Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a 
ust.2 ustawy Pzp. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, 
stosownie do art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty nazwy (firmy podwykonawstwa) ale tylko w przypadku 
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. W pozostałych 
przypadkach należy wskazać informację, o której mowa powyżej w pkt 1 ustawy Pzp. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał 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, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W takim 



przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę 
spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 
określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Pozostałe wymagania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, dotyczące 
podwykonawców zostały określone we wzorze umowy. 

ROZDZIAŁ II 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowe: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu. 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, 
a stanowiących nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
adres e-mail: zpsbiuro@poczta.onet.pl do wiadomości ksniezek@poczta.onet.pl 
Strona internetowa jak w rozdziale I. 
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych: 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
7. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie dotyczy. 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

ROZDZIAŁ III 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty przetargowej Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia Wykonawcy (spełnianie warunków z art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp). 

Załącznik nr 3 - Formularz oświadczenia Wykonawcy (nie podleganie wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp). 

Załącznik nr 3a - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

mailto:zpsbiuro@poczta.onet.pl
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Załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe/wykaz robót budowlanych. 

Załącznik nr 7 - Pisemne zobowiązanie (propozycja). 

Załącznik nr 8 - Projekt umowy. 

Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna. 
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