
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku 

warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie 
  



 

 

Strona 2 z 10 
 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie 

ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno 

NIP 5761575840  REGON 532463350 

Tel. 34 359 78 33, 35, 37. Fax 34 359 78 45 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego 

o ustalonej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5 225 000,00 euro 

(art. 11 ust. 8 Pzp). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 roboty budowlane 

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45262522-6  roboty murarskie 

45421100-5  instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45442100-8 roboty malarskie 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych 

w Oleśnie 

Miejscem wykonywania prac jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie 

Przedmieście 41, 46-300 Olesno 

3.3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

3.4. Zamawiający zaznacza, że poniżej wymienione prace zostaną wykonane przez uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych w Oleśnie: 

Przedmiar poz. 83 – 92 i 129 – 135. 

Robót tych nie należy wyceniać. 

3.5. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona 

cena ofertowa jest bowiem ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana ze względu na ewentualne różnice 

pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. 

3.6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kosztorys wraz z zestawieniem 

czynników cenotwórczych. 

3.7. Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3.8. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, normami oraz 

wymogami przy tego typu zamówieniach.  

3.9. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie 

atesty i certyfikaty. 

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku 

zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia. 

3.11. Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac. 
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3.12. Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego 

zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami. 

3.13. Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych 

zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych 

stanowisk/urządzeń/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych 

i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy 

dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych 

od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 

technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty 

posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw 

producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich 

samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne 

parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu 

zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry 

indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana 

przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca 

musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane 

prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz 

pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. 

3.14. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 

3.14.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

trzech osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia 

 osoby wykonujące roboty związane z konstrukcją dachu, 

3.14.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14.1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest  w szczególności do 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, przy zachowaniu anonimizacji, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.14.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 3.14.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej  do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

3.14.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 3.14.1 czynności. 
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3.14.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub  

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy 

3.15. Podwykonawcy: 

3.15.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania poszczególnych robót przez podwykonawców. 

3.15.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie 

wskazać, jaką część (zakres podwykonawstwa) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz 

podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty. Jeżeli 

Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3.15.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3.15.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Opis części zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa  

w  art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 

6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 7.11.2017 r. 

8. Warunki udziału w postępowaniu 

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, 

8.1.2. Kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

8.1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

8.1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa, 

Doświadczenie Wykonawcy 

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane 

o wartości co najmniej 150 000,00 zł (brutto) każda, polegających na  budowie lub przebudowie budynku (zakres 

wykazywanej roboty budowlanej winien obejmować roboty w zakresie nadbudowy, zmiany konstrukcji dachu); 

Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
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Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, uprawniające do kierowania robotami 

budowlanymi.  

8.2. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

8.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

8.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5. 

8.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy. 

8.2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w 8.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 

9. Podstawy wykluczenia 

9.1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 

9.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

10.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnianie warunków postepowania należy złożyć: 

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej 

SIWZ  

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć: 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ 

10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postepowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa 

w pkt. 10.1 i 10.2 niniejszej SIWZ. 

10.4. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie okoliczności określonych 

w art. 25 Pzp: 
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10.4.1. Wykaz robót budowlanych o których mowa w pkt 8.1.4, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

10.4.2. Wykaz osób, o których mowa w pkt 8.1.4, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, 

10.5. Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

10.5.1. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SIWZ, 

10.5.2. Dowód wniesienia wadium, 

10.5.3. W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 

zgodność przez osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez wykonawcę. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: 

11.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

11.2. W niniejszym postępowaniu przetargowym sposobem porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami oraz formą przekazywania dokumentów i oświadczeń jest sposób pisemny z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień i informacji (z wyjątkiem ofert przetargowych) faksem (34 3597845 lub drogą elektroniczną 

fundusze@powiatoleski.pl) przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

11.3. Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Rafał Halski – Inspektor w Wydziale Programów, Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie – tel. 34 359 78 35 wew. 317,  

e-mail: fundusze@powiatoleski.pl  

12. Wymagania dotyczące wadium 

12.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 

gr), 

12.2. Wadium może być wniesione w: 

12.2.1. pieniądzu na konto zamawiającego: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875, 

12.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

12.2.3. gwarancjach bankowych, 

12.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

12.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. 2015, poz. 1240 

z późn. zm.). 

12.3. 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. 
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13. Termin związania ofertą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.3. Zamawiającego może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

14.1. Oferta musi obejmować co najmniej jedną część przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie 

z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1. 

14.2. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

14.2.1. musi być sporządzona w języku polskim, 

14.2.2. musi być w formie pisemnej,  

14.2.3. oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej. Upoważnienie do podpisania oferty musi 

być dołączone do oferty, jeżeli wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,  

14.2.4. wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę, nie dopuszcza 

się nanoszenia poprawek przy użyciu korektora,  

14.2.5. treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ,  

14.2.6. jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę wraz z załącznikami działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia 

oferty. Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinno być udzielone 

w formie pisemnej, dla zachowania której wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie. 

Powinno być ono dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

14.3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące 

warunki: 

14.3.1. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela, 

14.3.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty, 

14.3.3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 

14.3.4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

14.4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz 

wykazuje, że informacje te stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, muszą być wydzielone od pozostałych 

dokumentów i oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

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

14.6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą 

i adresem Wykonawcy, z opisem: „Termomodernizacja ZSZ Olesno”, z dopiskiem: Nie otwierać przed 

20.06.2017 r. godz. 10:00. 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. Miejsce składania ofert: 
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Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno, 

osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres. 

15.2. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. do godziny 9:45. 

Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez 

otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

15.3. Miejsce otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 10:00
 
w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno – gabinet Wicestarosty. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny 

16.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje (zgodnie ze 

wzorem oferty przetargowej – Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

16.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  

zamówienia.  

16.3. Cena może być tylko jedna. 

16.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

16.5. Wykonawca podaje na formularzu oferty cenę ryczałtową za całość zamówienia z podziałem na zadania. 

16.6. Ze względu na zastosowanie ceny ryczałtowej obowiązkiem Wykonawcy jest ustalić cenę obejmującą 

wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

16.7. Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie Zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę 

pisarską. Jako prawidłowa przyjęta będzie cena podana słownie. 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

17.1. Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o następujące kryteria:  

Cena       – 60 

Skrócenie terminu wykonania  – 20  

Gwarancja     – 20 

Maksymalny dopuszczalny termin skrócenia terminu realizacji zamówienia wynosi 60 dni. 

17.2. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru: 

 

lpc = 
Cena minimalna 

x 60 
, gdzie: lpc – liczba punktów za cenę 

 Cena badana 

 

lpt = 
Badane skrócenie terminu  

x 20 
, gdzie: Najdłuższe skrócenie terminu 

 

lpt – liczba punktów za skrócenie terminu wykonania  

Za nieskrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzyma 0 punktów. Maksymalny termin skrócenia realizacji 

zamówienia może wynosić 60 dni. W przypadku złożenia oferty ze skróconym terminem realizacji równym lub 

dłuższym niż  60 dni, oferta otrzyma maksymalną przewidzianą ilość punktów 
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lpg = 
Badany okres gwarancji 

x 20 
, gdzie: Najdłuższy okres gwarancji 

lpg – liczba punktów za okres gwarancji  

Gwarancja musi mieścić się w zakresie od 36 do 60 miesięcy. W przypadku nie podania okresu gwarancji lub 

podania wartości niższej oferta podlega odrzuceniu. W przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje, 

że długość gwarancji wynosi maksymalny przewidywany SIWZ okres. 

Suma punktów = lpc + lpt + lpg 

17.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne zostanie przypisana 

proporcjonalnie mniejsza ilość punktów. 

17.4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 

o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który 

uzyska najwyższą ilość punktów. 

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

18.1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto 

18.2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót, a pozostała część tj. 

30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

18.3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy 

19.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem  jej wyboru, punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację. Informacje umieści także na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

www.powiatoleski.pl. 

19.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

19.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

20. 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 

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp. 

2. Koszty udziału w postepowaniu o zamówienie publiczne 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Informacje dotyczące walut obcych, jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
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Zestawienie załączników do niniejszej SIWZ, które są jej integralną częścią:  
1. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty przetargowej,  
2. Załącznik Nr 2 – Formularz Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postepowaniu  
3. Załącznik Nr 3 – Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 
4. Załącznik Nr 4 – Wykaz robót budowlanych, 
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz osób, 
6. Załącznik Nr 6 – Projekt umowy. 

 

Zatwierdzam dn. 1 czerwca 2017 roku 


