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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(cyt. dalej jako SIWZ) 

 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„ Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu 
   Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach”.   
 

 
 
 

 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5 225 000 euro 
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Rozdz. I.  Zamawiaj ący 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
Al. Legionów 4 
25-035 Kielce 
tel.   41-36-76-185   
fax:  41-36-76-975 
adres strony internetowej: pilsudski.com.pl  
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.); cyt. dalej 
jako: Pzp. 
 

Rozdz. II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem  
    budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 w Kielcach”. 
 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót zewnętrznych  
     budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4:   
     ocieplenie i elewacja ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej,  
     demontaż krat, oczyszczenie i malowanie krat, uzupełnienie ubytków tynku,  
     naprawa schodów wejściowych od strony Al. Legionów, demontaż krat na  
     studzienkach piwnic i wykonanie naświetli, wymiana rynien i rur spustowych,  
     wymiana obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana  
     instalacji odgromowej ( zwody pionowe i złącza kontrolne). 
     Docieplenie przewiduje się wykonać styropianem gr. 5 cm od strony Al. Legionów;  
     pozostałe ściany styropianem gr.15 cm. 
     Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt budowlany docieplenia budynku  
     pozwalający zgłosić wykonanie robót zgodnie z art.30 ust.2c Prawa budowlanego. 
 

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w załączniku nr 1 do 
      SIWZ. 

 
1.3 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako 

  informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych  
  produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz  
  spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne  
  parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych  
  w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia 
  lub materiału.     
 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45000000 - 8 Roboty budowlane 

   45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Rozdz. III. Oferty cz ęściowe i wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
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Rozdz. IV. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć 
do wykonania podwykonawcom. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 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. 

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

Rozdz. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniaj ących. 
 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia 
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 
  
Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w post ępowaniu. 
  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

Rozdz. VII.  Termin realizacji zamówienia:    
 
- termin zakończenia: do dnia 15.11.2016r. 
- okres rękojmi na wykonane roboty 60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu  
   końcowego odbioru robót.  

 

Rozdz. VIII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
                     spełniania  tych warunków. 
 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

2. Spełniaj ą warunki udziału w post ępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,  
      dotycz ące:  

a) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania; 
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.  
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie 
 z załącznikiem nr 3   do SIWZ. 

b) posiadania wiedzy i do świadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób nale żyty, zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko ńczył co najmniej 2 roboty 
budowlane o warto ści nie mniejszej ni ż 600 000 zł brutto ka żda polegaj ące na 
budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku u żyteczno ści publicznej wraz 
z ociepleniem i elewacj ą budynku. 
 
Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. nr 75 poz.690 ze zm.)    
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
 i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania 
robotami budowlanymi, posiadaj ącymi uprawnienia budowlane bez ogranicze ń 
w tym zakresie, w specjalno ściach: 

- konstrukcyjno-budowlanej, 
 

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ.. 

Uwaga: 
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj.  m.in. w ustawie  
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia  2016 poz.65).  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń. 
 

         Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów  
         wymienionych w  rozdz. IX pkt 2 lit. e) SIWZ. 
 

Uwaga: 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca mo że polega ć na wiedzy i do świadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonan ia zamówienia lub 
zdolno ściach finansowych  innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiaj ąc w tym celu pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 
Opis wymagań dotyczący ww. dokumentu zawarty jest w rozdz. IX pkt 5 lit. b) SIWZ.  

 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ww. zapisem, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba,  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
3. Spełniaj ą warunek udziału w post ępowaniu dotycz ący braku podstaw do wykluczenia  
    z post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okoli cznościach, o których   
    mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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Ocena spełniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. IX pkt 3 lit. a) oraz dokumentów 
wymienionych  w rozdz. IX pkt 3 lit. b) c) d)  SIWZ  
 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków , o których mowa w niniejszym 
rozdziale - nie pó źniej ni ż na dzień składania ofert.  
 
Rozdz. IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV SIWZ i w terminie 
wskazanym w rozdz. XVI pkt 2 SIWZ:   

1. Wypełniony formularz ofertowy  wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 
2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 

 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 Pzp  – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

b) 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 i wartości, daty i miejsca wykonania, wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ, oraz z zał ączeniem dowodów  dotyczących 
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone;  

Wymagana forma dokumentów: 
- wykaz robót budowlanych – oryginał,  
- 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 – oryginał lub kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem” w sposób opisany  
w rozdz.  XV pkt 1 lit. i) siwz. 
 

Dowodami, o których mowa wyżej są: 
1) poświadczenie,  
2) inne dokumenty  –  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1 
  

c) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6  do SIWZ; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał  
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d) oświadczenie , że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadaj ą wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ;   

Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

      e)   opłacona polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że   
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 
niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń. 
 
Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność 
 z oryginałem” w sposób opisany w rozdz.  XV pkt 1 lit. i) SIWZ. 
 

3. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu wykazania przez Wykonawcę braku  
    podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
    o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru określonego w Załączniku 
nr 4 do SIWZ; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał    
 

b) aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji 
o działalno ści 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

Wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
z oryginałem” zgodnie  z opisem w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ 

 
  c)  aktualne za świadczenie  wła ściwego Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub 
       Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że wykonawca nie  
       zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
       potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
       rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  
       decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  
       składania ofert. 
        

Wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
z oryginałem” zgodnie  z opisem w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ 

 
   d)  aktualne za świadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego  
        potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,  
        że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  
        płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  
       decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  
       składania ofert. 
      Wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność  
      z oryginałem” zgodnie  z opisem w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ 
 

4. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału  
    w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania,  
    w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: 

- lista podmiotów nale żących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
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z późn. zm.)  albo informacja o tym, że Wykonawca nie nale ży do grupy kapitałowej  
– wg wzoru określonego w Załączniku nr 7  do niniejszej SIWZ.  

   Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 

a) dowód wniesienia wadium  – zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; 
 

b) pisemne zobowi ązanie innych podmiotów , o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca b ędzie polegał na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnyc h do wykonania 
zamówienia lub zdolno ściach finansowych, tych podmiotów;  

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści 
ww. dokumentu musi jasno wynika ć: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał   
 

c) pełnomocnictwo  określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawc ę reprezentuje 
pełnomocnik , a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 
 

d) pełnomocnictwo  do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę o udzielenie niniejszego zamówienia; 

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
a) jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 3 lit. b)  
przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu 
wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit. a).  

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z 
oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ. 
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Rozdz. X. Udział w post ępowaniu podmiotów wyst ępujących wspólnie 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zasady 
odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.  

 
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 

Pzp, Wykonawcy ustanowi ą pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

 
4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Pzp. 

5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 lit. c) i 6 (o ile dotyczy) SIWZ – 
każdy z Wykonawców składa w swoim imieniu , 

b) dokumenty wskazane w rozdz. IX pkt 1, pkt 2, pkt 5 lit. a) oraz pkt 5 lit. b) i d) (o ile 
dotyczy) siwz – Wykonawcy  składaj ą łącznie.  

 

Rozdz. XI. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami  

1.  Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania  
    oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna,   
     lub elektroniczna ( adres email ) kierownik@pilsudski.com.pl 

- przy czym za przekazany elektronicznie uznaje si ę ( scan ) fotokopi ę oryginału 
dokumentu podpisanego przez upowa żnione osoby, w formie zał ącznika do 
wiadomo ści. Zabrania si ę wpisywania tre ści informacji w okno e-maila.  

 
UWAGA: na formularzu ofertowym( zał. nr 2 do SIWZ) należy  poda ć czytelny adres 
 e-mail na który wykonawca b ędzie otrzymywał od zamawiaj ącego wszystkie 
informacje zwi ązane z prowadzonym post ępowaniem. 
  

2. Przekazanie elektronicznie dokumentów, o których mowa powyżej  
    uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem    
    wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich  
    otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,  
    Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail  podany  
    przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający się Wykonawcy z treścią  
    pisma. 
 
3. Wykonawca może pisemnie, pocztą, elektronicznie  zwrócić się do   
    Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na 
    adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4, 25-035 Kielce 
     email: kierownik@pilsudski.com.pl 
   Godziny pracy Zamawiającego : dni robocze ( pn.-pt.)  w godz. od 7:30 do 15:00  
 
4. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim  
    Wykonawcom, którym przekazał  siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na  
    stronie internetowej: pilsudski.com.pl  
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    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 siwz  
    wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  
    wyznaczonego terminu składania ofert.   
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
    o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić     
    wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
6.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na  
    adres Zamawiającego: 
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
    Al. Legionów 4 
    25-035 Kielce 
    tel.   41-36-76-185 
    fax:  41-36-76-975 
 
7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert     
    zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim     
    Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  
    pilsudski.com.pl  

 
8.Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający    
    zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także  
    niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w rozdz. I  
    niniejszej SIWZ oraz na stronie internetowej: pilsudski.com.pl  
 
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek  
     Wykonawcy  bezpośrednio w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,  
     Al. Legionów 4, 25-035 Kielce. 
 
Rozdz. XII. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z wykonawcami:  

1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień formalno - prawnych: 
imię i nazwisko: Witold Ciepluch       -  tel. 509 797 570 
 

Rozdz. XIII. Wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  
     15 000,00 zł   słownie (piętnaście tysięcy złotych). 

 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 
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4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.  
 
 

   Uwaga: 
    W przypadku wniesienia wadium w pieni ądzu , wykonawca winien załączyć do oferty    
    oryginał lub kopi ę potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną „za  
    zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
    Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą   
    dokumentu w oryginale , a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spi ąć z ofert ą) kopi ę  
    składanego dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę  
    w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ. Zamawiający zwracając wadium w trybie  
    art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie   
    spina ć w sposób trwały oryginału  dokumentu wadium z ofertą. 
 
5.  Wadium wnoszone w pieni ądzu  należy wpłacić przelewem na konto:  
     69 1050 1461 1000 0023 5339 9880    
                                        
    z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie el ewacji  
    zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Pon adgimnazjalnych nr 2,  
    Aleja Legionów 4 w Kielcach”.  
    Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał  
    ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
 

Zamawiający zwróci wadium: 
a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po  
      zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  
      należytego wykonania umowy. 
 
 
Uwaga: 

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

 
7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami  
    wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,  
    pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  
    przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
 
8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń,  o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw,  
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,  lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 
9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 
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a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn  

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

Rozdz. XIV. Termin zwi ązania ofert ą  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres. 30 dni.  
    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. 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. 
    Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium. 
 
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym  
     przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem  
     nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu  
     związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek  
     wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego  
     oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
Rozdz. XV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymogi formalne: 
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
b) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie 

z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.  
c) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane  

w rozdz. IX pkt 2, 3, 4, pkt 5 lit. a) oraz pkt 5 lit. b) - d) i pkt  6 (o ile dotyczy) SIWZ. 
d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie 
formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ. 

e) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 
papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 
nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku 
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

g) Formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do 
niniejszej siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych 
przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w lit. f). 

h) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 
i) Kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentów, o którym mowa w rozdz. IX 

pkt 5 lit. c) i d) siwz (tj. pełnomocnictwa) winny być poświadczone „za zgodność  
z oryginałem”, przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób 
wskazany w lit. f). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 
określonych art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 
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lub tych podmiotów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” odpowiednio 
przez Wykonawcę/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, lub te podmioty, w 
sposób wskazany w lit. f). 

j) Dokumenty wymienione w rozdz. IX pkt 5 lit. c) i d) siwz (tj. pełnomocnictwa) muszą być 
załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii 
powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza. 

k) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej  
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom  
postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

l) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być 
kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie 
będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 
2. Opakowanie oferty 

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 
 
 
 
 

b) Opakowanie musi zostać opatrzone: 
 

- adresem Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
Al. Legionów, 425-035 Kielce 

 
 

- napisem:  
„Wykonanie elewacji zewn ętrznej wraz z ociepleniem  
    budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,  
    Aleja Legionów 4 w Kielcach”.  
 

 
   

-  adresem Wykonawcy: 
(Dopuszcza się  
odcisk stempla) 

imieniem i nazwiskiem  (nazwą/firmą), dokładnym adresem  
(siedzibą), numerem telefonu i faksu   

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 
wpływającej do Zamawiającego. 

c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie 
być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji 
wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym 
 z zapisami niniejszej SIWZ. 
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2. Zmiana i wycofanie oferty 
a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania 

ofert, zmieni ć lub wycofa ć złożoną ofertę. 
b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 

odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być 
oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta  
w pierwszej kolejności. 

c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 
upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 
reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 
 

Rozdz. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarci a ofert  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 
 

     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
     Al. Legionów 4,  25-035 Kielce 
 
2. Termin składania ofert upływa w dniu:    22.07.2016 r. o godz. 10 00. 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
     Al. Legionów 4, 25-035 Kielce 
 

  w dniu 22.07.2016 r. o godz. 10 10. 
   Otwarcie ofert jest jawne. 

 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
 
5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny. 
 

Rozdz. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.  

2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i jej 
załączników, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1, wzoru umowy, 
poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia. 

4. Zaleca si ę, aby Wykonawca, przed sporz ądzeniem oferty, zapoznał si ę na miejscu 
 z terenem, na którym b ędą wykonywane roboty budowlane celem pozyskania 
informacji, które b ędą niezbędne do przygotowania i zło żenia oferty. Koszty dokonania 
wizji lokalnej poniesie Wykonawca.. 

5. Cena zamówienia (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) podana przez Wykonawcę  
w ofercie jest wyrażoną w pieniądzu łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, wartością 
wszystkich robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia. 

6.  Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej                   
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
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7.  Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako 
posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.   

8. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi ( po dokonaniu 
odbiorów częściowych )  do wysokości  80% wartości umownej. 
Pozostałe kwoty zostaną zapłacone na podstawie faktury końcowej  
( poprzedzonej protokołem końcowym odbioru robót )   
 

Rozdz. XVIII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone 
rozliczenia mi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 
(PLN). 
 

1. Rozdz. XIX. Kryteria i sposób oceny ofert. 
 
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
jest: 

     cena                                                                 –  90 % 
     zatrudnienie w oparciu o umow ę o prac ę    -  10 % 
     (klauzula społeczna art. 29 ust.4 pkt 4 pzp) 
 
2. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
                          C min. 
               C =  ------------  x 90 %                              1 % - 1 punkt 
                          C bad. 

gdzie: 
C      – ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku 
 
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (klauzula społeczna art. 29 ust.4 pkt 4 pzp). 
 
Zamawiający  przyzna punkty na podstawie załączonej do oferty deklaracji rozliczeniowej  
ZUS DRA za ostatni miesiąc. 
Punktacja przyznawana za kryterium zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę: 
- oferta nie zawierająca deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub zatrudnianie na umowę 
  o pracę mniej niż 5 osób                                            - 0 punktów 
- zatrudnianie na umowę o pracę minimum  5 osób    - 10 punktów    

Łączna ilo ść punktów dla ka żdej oferty stanowi ć będzie sum ę punktów uzyskanych 
 w podanych wy żej kryteriach . 

 
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji    
     elektronicznej. 
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień   
    dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między  
    Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,    
    z zastrzeżeniem pkt 5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 
5.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 5 lit. c). 

 
7. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  
     wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  
     z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych  
     przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej  
     arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie  
     wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na  
     wysokość ceny, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2008);  
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
8.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert   
    przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród  
    tych ofert wybierze ofert ę z niższą ceną. 

 

Rozdz. XX. Formalno ści, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu  
                   zawarcia umowy w sprawie zamówie nia publicznego.  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 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 
w przyjętym kryterium oceny ofert, 

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 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit. a) lub ust. 2 pkt 3) 
lit. a) Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 
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2.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
      o których mowa w pkt 1 lit. a), na stronie internetowej:  pilsudski.com.pl  
 
3.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem    
      umowy zobowiązany jest do: 

d) wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy i złożenia Zamawiającemu potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia; 

e) złożenia umowy reguluj ącej współprac ę Wykonawców  wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

f) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia u mowy  i jeżeli taka 
konieczność zaistnieje – złożenia ich pełnomocnictw, w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza;  

g) złożenia dokumentów potwierdzaj ących uprawnienia osób wskazanych  
w wykazie, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, które b ędą uczestniczy ć 
w wykonywaniu zamówienia  wraz z aktualnymi za świadczeniami o przynale żności 
do wła ściwej izby samorz ądu  zawodowego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę; 

h) złożenia sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego  
z podziałem kosztów (z kwotami brutto), który stanie się załącznikiem do umowy po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
4.   Termin i miejsce podpisania umowy 

  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta   
  zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa   
  w pkt 1. 

 
5.    Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ. 
 
Rozdz. XXI.  Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie . 
 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem 
umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej,  
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 

Uwaga: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez Zamawiającego. 
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4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium 
wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to 

zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

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

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. 

Uwaga: 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszania jego wysokości. 

 
7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawarte są w § 31 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 
 

 

Rozdz. XXII.   Istotne dla stron postanowienia umow y  

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ. 
 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 30 i § 47 wzoru 

umowy. 

 

3. Rozdz. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 
 

2. W niniejszym postępowaniu, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie  
wobec: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

 
3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 

wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 
 
 
 
 

 

Rozdz. XXIII. Wykaz zał ączników: 

1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                - Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
2. Formularz ofertowy                                                                         - Załącznik nr 2 do SIWZ 

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp 
                                                                                               -  Załącznik nr 3 do SIWZ 
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4.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                   - Załącznik nr 4 do SIWZ 

5.   Wykaz robót budowlanych                                                     - Załącznik nr 5 do SIWZ 

6.   Wykaz osób wraz z oświadczeniem,  że osoby, które będą  

      uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia   
                                                                                            - Załącznik nr 6 do SIWZ 

7.   Oświadczenie dot. grupy kapitałowej                                     - Załącznik nr 7 do SIWZ 

8.   Wzór umowy                                                                          - Załącznik nr 8 do SIWZ 

   

 


