
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

 

Bieżuń: Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu 

Numer ogłoszenia: 241182 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu , ul. 

Warszawska, 09-320 Bieżuń, woj. mazowieckie, tel. 23 6578063, faks 23 6578063. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni w 

budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa 

kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu Zamówienie obejmuje 

wykonanie robót zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zakres robót wg. dołączonej dokumentacji określonej przedmiarem robót. Inwestycja polega 

min. na wykonaniu następujących robót i wszystkich czynności które mają na celu : - 

wykonanie wewnętrznych instalacji technologicznych w kotłowni, - montaż rurociągów 

centralnego ogrzewania, armatury, zabezpieczeń, osprzętu, - montaż dwóch kotłów opalanych 

peletem z zasobnikiem o mocy 140 kW, - montaż naczynia wzbiorczego otwartego o poj. 150 

l, - montaż automatyki sterującej kotłami oraz podłączenie do istniejącej instalacji 

automatyki, - zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacje cieplne rurociągów i urządzeń, - 

montaż pomp oraz pozostałych urządzeń, -instalacja do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej - roboty remontowo-budowlane - montaż oświetlenia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.33.12.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

http://www.lobiezun.szkolnastrona.pl/


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

06.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w 

wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych PLN) Wadium należy wnieść w terminie 

do dnia 05.08.2014r. do godz. 10:00. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy 

Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. 1) posiadania wiedzy i doświadczenia: wykonali w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ,a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną, 

odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia( przebudowa, budowa, remont kotłowni) o wartości 

roboty nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których 



potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

(Formularz 3.2) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata: a) osobą, 

która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń; b)- Kierownik budowy w zakresie instalacji sanitarnych 

posiadający uprawnienia odpowiedniej specjalności. Jedna osoba może mieć 

ww. uprawnienia. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. 

Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których 

potencjał ekonomiczny i finansowy pozwoli na prawidłowe wykonanie 

zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (Formularz 3.2) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone; 



 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis 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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt.8.1.1.i 8.1.2. SIWZ - składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert. - o 

których mowa w pkt.8.1.3. i 8.1.4 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. . 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 postepowaniu, 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. Zgodnie z art.26 

ust.2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W 

przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkłada także dokumenty określone powyżej 

dotyczącego tego podmiotu zgodnie z pkt.8. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty 

muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: - zakresu dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -charakteru stosunku, jaki będzie łączył 

wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie zapisów zawartych w SIWZ i we wzorze umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4 09-320 Bieżuń 

sekretariat. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana 

w Bieżuniu ul. Warszawska 4 09-320 Bieżuń sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: NIE. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

                                                                                   ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                            Dyrektor LO 

                                                                                              Krzysztof Jabłoński  

 

 



 

 

  Nr. Sprawy: LO.204/1/2014 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej art.11ust.8 ustawy pzp  

(procedura  uproszczona)  

Dla przetargu na wykonanie:  

Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu              

 

Zamawiający: 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu 

ul. Warszawska 4 

09-320 Bieżuń 

Tel. 23/6578063, fax : 23/6578063 

e-mail: sekretariat_lo_biezun@vp.pl 

www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu 

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

                                                                                   ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                            Dyrektor LO 

                                                                                              Krzysztof Jabłoński  

 

 

 

Bieżuń, dnia 18.07.2014r. 

 

mailto:sekretariat_lo_biezun@vp.pl


            
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” zawiera: 

 

I.       INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

 

Rozdział 1     Instrukcja dla Wykonawców 

 

Rozdział 2     Formularz Oferty  

                        

 

Rozdział 3     Formularze dotyczące warunków udziału i wiarygodności Wykonawcy: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz 3.3. Informacja Wykonawcy o doświadczeniu; 

Formularz 3.4. Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 

zamówienia; 

Formularz 3.5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacja o 

tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 

II.  WARUNKI KONTRAKTU: 

 

Wzór Umowy 

 

 

III.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 1.   Instrukcja dla Wykonawców 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu  

Bieżuń ul Warszawska 4  

NIP:511-013-22-83 

tel. 23 6578063 , fax 23 6578063   

e- mail: sekretariat_lo_biezun@vp.pl 

Strona internetowa: www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

Godziny urzędowania: od godz.7:30 do godz.15:30 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zatytułowane jest: 

„Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”            

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego (Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 

39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 

907 ze zm.) 

3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 

3.2.1.Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 

tego przedsiębiorcę. 

3.2.2.Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, a także: 

a)osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o 

charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

b)osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

c)osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 3.2.4., nad co najmniej jednym 

przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 

koncentracji, o której mowa w art. 13,  

d)związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 3.2.3. – na potrzeby przepisów dotyczących 

praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. 

3.2.3.Związek przedsiębiorców – rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 3.2.2., jak również związki tych 

organizacji. 

3.2.4.Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy 
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uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 

decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą 

w szczególności: 

a)dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w 

zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z 

innymi osobami,  

b)uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 

nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 

z innymi osobami, 

c)członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

d)dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

e)prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

f)umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

 

3.3.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

*Biuletyn Zamówień Publicznych  

*Strona BIP Zamawiającego:  www.bip.lobiezun.szkolnastrona.pl 

*tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

4. ŹRODŁA FINANSOWANIA  

Zamówienie jest realizowane ze środków własnych.  

  

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Przebudowa kotłowni w budynku 

Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”  

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45331110-0, 45331200-8  

  Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót budowlanych  

  Zakres robót wg. dołączonej dokumentacji określonej przedmiarem robót. 

 

Inwestycja polega min. na wykonaniu następujących robót i wszystkich czynności które 

mają na celu :  

- wykonanie wewnętrznych instalacji technologicznych w kotłowni, 

- montaż rurociągów centralnego ogrzewania, armatury, zabezpieczeń, osprzętu, 

- montaż dwóch kotłów opalanych peletem z zasobnikiem o mocy 140 kW, 

- montaż naczynia wzbiorczego otwartego o poj. 150 l, 

- montaż automatyki sterującej kotłami oraz podłączenie do istniejącej instalacji 

automatyki, 

- zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacje cieplne rurociągów i urządzeń, 

- montaż pomp oraz pozostałych urządzeń, 



-instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

- roboty remontowo-budowlane 

- montaż oświetlenia 

 

5.2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, miejsca (w godz.8:00 do 

15:00) budowy i jego otoczenia, a także zdobył , na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, 

wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz 

zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu i miejsca 

budowy poniesie wykonawca. 

5.2.1.Wykonawca zobowiązany jest do: 

- ewidencjonowania i dokumentowania zużytej przez Wykonawcę energii elektrycznej, 

- oznakowania prowadzonych przez siebie robót i zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieuprawnionych do ich zakończenia, 

- w czasie realizacji robót Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa, będzie utrzymywał 

teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie 

niepotrzebne urządzenia oraz materiały, 

- wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i 

elektronicznej w formacie pdf, dwg. 

- usunięcia na własny koszt wszystkich uszkodzeń w mieniu Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy, 

- dokonania uporządkowania miejsca i przywrócenia terenu zajętego podczas realizacji robót 

do stanu pierwotnego, po ich zakończeniu,  

5.3.Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów 

równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji 

technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i 

instalacyjne spełniają wymagania określone prze z Zamawiającego. 

5.4. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w SIWZ. 

5.5. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 

5.6.  Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

5.7. Zmiany postanowień zawartej umowy. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona 

wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnej zmiany 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: 

 

 



1) zmiany zakresu lub sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą 

dokumentacji projektowej lub technicznej przez projektanta i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 

warunek: zmiany nie mogą spowodować rozszerzenia przedmiotu zamówienia.  

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń w przypadku gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub ofercie stanie się obiektywnie niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie 

usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 

bezpieczeństwa, 

warunek: zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz 

zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem niezwiększania ceny; :  

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym 

terminie,             

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, 

c) zawieszenia przez zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania 

obiektywnej przeszkody,  

d)błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

 

warunek: termin zakończenia przedmiotu umowy może zostać zmieniony z uwzględnieniem 

czasu trwania przyczyny. 

4) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności. kierownika 

budowy,                                                                                                                                                                 

warunek: uzasadniony  wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy o zmianę przedstawicieli 

uczestników procesu inwestycyjnego, 

5) obiektywna konieczność zmian zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy, 

warunek : uzasadniony wniosek zamawiającego lub wykonawcy,  

6) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

warunek: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę 

odpowiadającą różnicy pomiędzy stawka VAT zawartą w umowie a stawką wynikająca ze 

zmiany przepisów, 

7) zmiana terminu płatności wynagrodzenia,                                                                   

warunek: Zamawiający może dokonać zapłaty przed terminem wskazanym w SIWZ, jeżeli 

Wykonawca wcześniej wykona przedmiot zamówienia i Zamawiający dokona odbioru robót. 



Konieczność zmian o których mowa w pkt. 1-7  musi być udokumentowana odpowiednimi 

zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( np. w dzienniku 

budowy, protokołach).  

5.8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą niniejszego postępowania można 

pobrać osobiście w siedzibie zamawiającego (sekretariat LO w Bieżuniu) oraz uzyskać drogą 

pocztową lub elektroniczną. Specyfikacja wydawana jest bezpłatnie.  

5.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.    

5.11. Nadzorującym prowadzenie robót będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

5.12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy( firmy) podwykonawców , na których zasoby 

wykonawca powołuje 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. 

5.13. 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 postepowaniu, 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.       

5.14. Umowa o podwykonawstwo w szczególności musi zawierać postanowienia zgodne z art. 

143b ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz art.6471  Kodeksu Cywilnego. 

5.15. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa 

w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 zł.                                      

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 

dnia podpisania umowy do dnia 06.10.2014r. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie 

art. 24ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone 

w pkt 7.3.SIWZ. 

 

7.1.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. 

Warunek powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

 



7.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 SIWZ, na zasadzie 

spełnia – nie spełnia. 

 

7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają 

warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: - posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie  minimum 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia( przebudowa, budowa, remont  

kotłowni) o wartości roboty nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Potencjał kadrowy 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednimi do 

funkcji, jakie zostaną im powierzone. 

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata: 

 

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; 

b)- Kierownik budowy w zakresie instalacji sanitarnych posiadający uprawnienia    

odpowiedniej specjalności.  

 

Jedna osoba może mieć ww. uprawnienia. 

Uwaga:  

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 

r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał ekonomiczny i finansowy  

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku 

poprzez złożenie oświadczenia (Formularz 3.2) 

 

4) Potencjału technicznego 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez 

złożenie oświadczenia (Formularz 3.2) 



 

Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 

warunki pkt. 7.3. 

 

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich 

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 

ust. 1 oraz art.24.ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, natomiast każdy z warunków  określonych  w pkt 7.3 

SIWZ winien  spełniać co najmniej jeden z tych  wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 

muszą spełniać łącznie. 

Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile 

podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

8.1. 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, należy do oferty 

załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym 

z treścią formularza nr 3.1 do SIWZ.  

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców 

oddzielnie. 

 

8.1.2. 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 o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

 
Osoby fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w 

pkt.8.1.1. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

8.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 

potwierdzającego, że  Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że 

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 
 

8.1.4.Aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 

z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia , że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 



niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 
 

Zgodnie z art.26 ust.2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkłada także dokumenty określone 

powyżej dotyczącego tego podmiotu zgodnie z pkt.8. 

Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co 

najmniej: 

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

-charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt 7.3 SIWZ 

należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym 

z treścią formularza nr 3.2 do SIWZ. 

8.2.2. Wykaz robót budowlanych(zał. nr 3.3 („doświadczenie”) wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 

(zgodnie z §1 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich  

te dokumenty mogą być składane)dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej. Wykaz musi potwierdzać 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3.1) SIWZ.  

8.2.3. Wykaz osób (zał. Nr 3.4 „Potencjał kadrowy”), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, 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. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.3.2) 

SIWZ.  

8.2.3.1.Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień ( zał. nr 3.4.). 

8.2.4.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 



Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej. 

8.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 

zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji 

części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając  pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

8.4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy i określonych w pkt. 7.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą 

dokumentów wymienionych w pkt. 8.1.1) i8.1.2) SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie 

zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział 

w realizacji części zamówienia. 

  
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 

oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców 

albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

 

8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt.8.1.1.i  8.1.2. SIWZ - 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:   

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, albo składania ofert. 

- o których mowa w pkt.8.1.3. i  8.1.4 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione  nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

8.6. 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. 8.5. SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 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- wystawione z odpowiednią datą 

wymaganą dla tych dokumentów. 

8.7. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ, lub zastępujący je dokument o którym mowa 

w pkt. 8.6. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, z wyłączeniem pkt. 8.1.3. i 8.1.4 nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt. 8.1.1. i 

8.2.1. SIWZ, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 



 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach , o 

których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 8.3. i 8.4. SIWZ, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)do reprezentowania ich 

w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy).Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo, o którym 

mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich 

Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez 

Zamawiającego, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem 

art.26 ust.3 PZP. 

8.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1., SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2. 

pkt.8.1.3.,8.1.4. ,8.2.4.  albo odpowiadające im określone w pkt. 8.5. i 8.6. SIWZ, powinny być 

złożone przez każdego Wykonawcę; 

b) oświadczenie wymienione w pkt. 8.2.1. SIWZ powinno być złożone jedno w imieniu 

wszystkich Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt. 8.2.2. – 8.2.3.1. SIWZ powinien złożyć dowolny/dowolni 

Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia. 

 

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  (art.38 ) 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

9.1.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 



może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

9.1.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym w pkt. 9.1. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniana źródeł zapytań a także umieszcza na stronie internetowej, na której jest 

udostępniona SIWZ. 

9.2. Pytania należy kierować na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu 

ul. Warszawska 4 

09-320 Bieżuń 

Tel. 23/6578063, fax : 23/6578063 

e-mail: sekretariat_lo_biezun@vp.pl 

9.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

9.4 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 

proceduralnych: Pani Grażyna Sawicka  

w sprawach merytorycznych: Pan Krzysztof Jabłoński  

9.5 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o ile ustawa Pzp lub niniejsza 

SIWZ nie stanowi inaczej, Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przekazanych faksem każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdzi niezwłocznie. 

9.6.Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone  w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 

otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób  określony w pkt. 

9.5. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

9.7.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej 

www.lobiezun.szkolnastrona.pl 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art.45) 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych PLN) 

Wadium należy wnieść  w terminie do dnia 05.08.2014r. do godz. 10:00. 

10.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 

formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

A/ pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na rachunek bankowy   Zamawiającego:  

Bank  Spółdzielczy w Ciechanowie  o/ Żuromin, konto nr 

26 8213 0008 2004 0318 0004  
B/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

mailto:sekretariat_lo_biezun@vp.pl


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 

2000r. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.). 

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i 

musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt. 11.1. Wykonawca winien złożyć 

oryginał gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego przed terminem składania ofert, 

a do oferty dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

10.4.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 10.1, w formie lub 

formach , o których mowa w pkt. 10.2 zostanie wykluczony z postępowania. 

10.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 10.8  

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na 

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

10.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt. 10.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

10.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10.9.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz 

Zamawiającego w przypadku, gdy: 

A/ odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie; 

B/ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

C/ zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

10.10. Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancją nieodwołalną oraz bezwarunkową, 

wykonalna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art.85) 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 



zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 11.1., na oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium. 

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. 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną 

ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone 

przez niego oferty zostaną odrzucone. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12.2. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” określony w niniejszej 

specyfikacji oraz niżej wymienione dokumenty: 

12.2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

12.2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

12.2.3. Formularz ofertowy 

12.3. Wraz z ofertą, winny być złożone: 

12.3.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt.  7.3.i 8 SIWZ; 

12.4. Dowód wniesienia wadium; 

12.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 SIWZ, winny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w rat.24 ust.2 
pkt.5/informacji o tym , że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa. 

12.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

12.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli 

osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 

musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty dla tego postępowania. 

Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie 

czynności wymienionych w pkt. 12.10 i 12.11. chyba, że ze złożonego pełnomocnictwa wynika 

co innego. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone z ofertą i musi być w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

12.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 



12.10. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 

12.8 i oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.1 mogą być złożone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

12.11. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane 

przez Wykonawcę. 

12.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 12.13. i 12.14. W treści oferty winna być umieszczona 

informacja o ilości kartek. 

12.13. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt. 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i 

winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o 

ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

12.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 12.13, 

zawierały informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, 

że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 

klauzulą: ,,Informacje   stanowiące 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)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym 

przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić 

tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 

12.15. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4, 09-320 Bieżuń oraz 

opisane: 

„Oferta - Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w 

Bieżuniu” 

„Nie otwierać przed dniem 05.08.2014r. godz.10:15              

12.16. Wymagania określone w pkt. 12.11. – 12.15 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Inne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian 

winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 

wyrazem: „ZMIANA”. 



12.18. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne 

powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

12.19. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze SIWZ. 

12.20.Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty  związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż 

do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

13.1. Oferty winny być złożone w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w 

Bieżuniu ul. Warszawska 4, 09-320 Bieżuń w sekretariacie szkoły w terminie do 05.08.2014r. 

do godz.10:00 czasu lokalnego. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i 

godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu otwarcia ofert. 

14. OTWARCIE I OCENA OFERT 

14.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 

14.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Liceum 

Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4, 09-320 Bieżuń w 

sekretariacie szkoły w terminie do 05.08.2014r. o godz. 10:15 czasu lokalnego. 
14.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa 

(firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny 

oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

14.4.1. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą okoliczności 

określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

1) oferta jest niezgodna z ustawą, 

2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3 

3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  

6) zawiera błędy w obliczeniu, 

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt.14.7, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

14.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, 

oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność 

metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

14.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 



- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

14.8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w 

pkt. 14.6 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z art.89 

PZP.    

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
Cenę oferty należy podać  w formie ryczałtu. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 

jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej 

wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 

Będą to między innymi następujące koszty: należnego podatku VAT, wszelkich robót 

przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej 

likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 

elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, 

wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, 

wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane 

z odbiorami wykonanych robót,  ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych 

czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.  

Przeliczenie waluty 

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na 

wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o 

zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona 

odpowiednich przeliczeń wg. średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP 

opublikuje ww. informacje. 

     

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. 

A) Kryterium oceny ofert jest: cena, waga 100 % 



1% odpowiada 1 punktowi. 

 Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena 

Cena =(Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 punktów x 100 % 

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 

nieodrzucona, zawierająca największą ilość punktów, a więc oferta z najniższą ceną jest ofertą 

najkorzystniejszą. 

Zamawiający przyjmie do porównania ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie 

musiał zapłacić za wykonanie zamówienia. 

16.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach 

dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

16.2.1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 

16.3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert) i którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia 

postępowania po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

unieważnienia. 

 

17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16. 

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

2) nazwie (firmie), imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

6) Zamawiający zawrze umowę  w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5  dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem. 

7) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-

dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcę. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie. 

 

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, lub nie 

wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie mógł 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 

ust.1. 



18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

18.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

18.2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

18.3.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w 

art.23.ust.1 ustawy Pzp)- Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY- 

19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 6% zaoferowanej ceny brutto (w  zaokrągleniu do 1 zł zgodnie z 

zasadą przyjętą w matematyce) w następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Bank  

Spółdzielczy w Ciechanowie  o/ Żuromin, konto nr 

26 8213 0008 2004 0318 0004  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

3) gwarancjach bankowych 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

5) 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. 

19.2. Sposób i miejsce składania zabezpieczenia 

19.2.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno 

zostać wpłacone przelewem na wskazany w pkt. 1 SIWZ, rachunek bankowy. 

19.2.2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 19.1 niniejszej SIWZ. 

19.3. Termin składania zabezpieczenia 

19.3.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

19.3.2. Zabezpieczenie składane w formie innej niż pieniężna winno zabezpieczać umowę min. 

do dnia planowanego terminu realizacji zamówienia oraz uwzględniać 30-dniowy termin 

zwrotu zabezpieczenia o którym mowa w art. 151 ust.1 ustawy.  

19.4. Zwrot zabezpieczenia 

19.4.1. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób: 

19.4.1.1. Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % wniesionego 

zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania 

przedmiotu umowy. 

19.4.1.2. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady robót budowlanych w niniejszej umowie. 

20.Zamawiający nie przewiduje: 

-wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej określonej w art. 91a 

ust. 1 UPZP  

- zawarcia umowy ramowej ,  



- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA. 

21.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy. 

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w 

art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

21.3. ODWOŁANIE 

21.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

21.3.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 

21.3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

21.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

21.3.5. 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 

Pzp. 

21.4. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 

ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

21.5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. 

21.6. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Pzp. 

21.7. Odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 

Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę  jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 



ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, 

gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

21.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

21.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 ustawy Pzp (pkt 21.7 i 21.8. 

SIWZ) wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a 

w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo 

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które 

nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 

21.11. SKARGA DO SĄDU 

21.11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

21.11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli 

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 



21.11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

21.11.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

21.11.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

21.11.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 

21.11.7. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 

21.11.8. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 

o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

21.12. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa 

zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i 

skarg do sądu. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 

analizując Prawo zamówień publicznych. – art. 179 do 198g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział II     
Formularz 2.1do SIWZ 

      

…………………………..                                                                        ………………………… 

/Nazwa i dres oferenta/                                                                            / miejscowość i data/ 

                                                        Liceum Ogólnokształcące  
                                                        im. Władysława Orkana w Bieżuniu  
                                                        Ul. Warszawska 4 
                                                        09-320 Bieżuń  

 

FORMULARZ OFERTOWY          

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu opublikowanym 

ogłoszeniem z dnia 18.07.2014 . prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie pn:     

Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu” 

        

Oferujemy wykonanie całości robót, będącym przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową 

brutto:...................................................................................................................zł 

/słownie:.................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................ zł/    

     Cena zawiera podatek VAT: .........% tj. kwotę w wysokości .................................zł,   

     zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.  

Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 06.10.2014r. Na      całość 

wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru 

końcowego robót. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia (w 
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 
ustawy z dni 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013r. poz.907 
ze zm.) 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
SIWZ, tj. 30 dni. 

4. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części 
zamówienia:…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. Wadium o wartości 2000,00 zł słownie dwa tysiące złotych PLN wnieśliśmy w 
dniu............................w formie ..................................................... 

6. Bank i numer konta , na które ma zostać zwrócone 
wadium:.............................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art.46 ust.5 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
wniesienia, przed terminem podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości określonej w SIWZ, tj. wartość: ......................................zł /słownie 
.................................................................. ......................................................zł/, w formie 
............................................................................................................................. 

10. Oferta została złożona na  ............................... stronach podpisanych i kolejno 
ponumerowanych od nr....................do nr.................... 

11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od 
......................do .................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie 
udostępnione. 

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1/.................................................... 

2/.................................................... 

3/.................................................... 

4/.................................................... 

5/.................................................... 

6/ ................................................... 

7/.................................................... 

.................................................... 

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/ 

Uwaga: 

Formularz oferty musi  być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania  firmy i 

przedłożony wraz z dokumentem (-ami ) potwierdzającymi prawo do reprezentacji  wykonawcy przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy 

 niepotrzebne skreślić 
……………………… 

    (pieczęć  wykonawcy) 

 



 

Rozdział 3 
Formularze dotyczące warunków udziału i wiarygodności Wykonawcy: 

 
 

Formularz 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
 
Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu; 
Formularz 3.3. Informacja Wykonawcy o doświadczeniu; 
Formularz 3.4. Informacja Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia; 
 
Formularz 3.5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / 
                       informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

Formularz 3.1. 
 

OŚWIADCZENIE  
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  Przebudowa kotłowni w budynku 

Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu” 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia ……………….………roku 

 
 
 
 

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawcow) 

 
 
 
 
Uwaga- 
Niniejsze „Oświadczenie....” składa każdy z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia a także podmioty na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w 
art.26 ust. 2b ustawy Pzp, wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt. 7 SIWZ, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Formularz 3.2. 
 

………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa kotłowni w 

budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”            

 
Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie   zamówienia; 

 

 

__________________ dnia ………………..………….roku 

 

 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Uwaga- 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 

„Oświadczenie....”  powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców; 

 



Formularz 3.3. 
 
………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

DOŚWIADCZENIE 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 „Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”            

 
oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujących robot 
budowlanych*/zadań* odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 
 
 

 
 

Zamawiający  
 

 
Wartość 
brutto 

 

Przedmiot 
wykonanej roboty 

budowlanej 
Informacje 

potwierdzające 
spełnienie warunków 

określonych 
w pkt.7.3.1.SIWZ 

 

 
Data i miejsce 

wykonania 

 
Nazwa(firma) 

Podwykonawcy* 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
Załączamy dowody dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej, 
tj. 
1)poświadczenie, 
2)inne dokumenty- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt.1. 
W przypadku , gdy roboty budowlane wskazane w niniejszym wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego- 
organizatora niniejszego postepowania wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa 
powyżej. 
 

*Należy podać nazwy (firmy)podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych 

w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22.ust.1   
 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych do 20.02.2014r.w miejsce poświadczeń , o których mowa 
powyżej, można przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
ich prawidłowe ukończenie.  

 

__________________ dnia ………………….. roku 
_________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców 



Formularz 3.4. 
………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

POTENCJAŁ  KADROWY 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  
„Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”            
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

Lp Imię i 

Nazwisko 

Uprawnienia 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności przy 

realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

 

Dostępność 

(należy wpisać 

podstawę do 

dysponowania 

osobą np. 

pracownik firmy, 

pracownik 

podwykonawcy) 

 

Nazwa  

( firma) 

 

Podwykonawcy 

 

1 2 3 4  5 

 

1. 

 

 

 Kwalifikacje 
zawodowe(uprawnienia) nr. 
……………………………………
………………………………… 
Wykształcenie…………………
……………………………………
…………………………………… 
Informacje czy są  to 
uprawnienia bez 
ograniczeń…………………….. 
…………………………………… 

   

2  Kwalifikacje 
zawodowe(uprawnienia) nr. 
……………………………………
………………………………… 
Wykształcenie…………………
……………………………………
…………………………………… 
Informacje czy są  to 
uprawnienia bez 
ograniczeń…………………….. 
…………………………………… 

   

      

 
*należy podać nazwy( firmy)podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na 

zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1. 
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 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 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
Oświadczamy, ze wyżej  wymienione osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i 
posiadają wymagane uprawnienia.    

__________________ dnia ………..……….. roku_________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



 
Formularz 3.5. 

 ................................... 

  (pieczęć wykonawcy) 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu”            

 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy 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 z późn. zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

.................................................................. 
                   podpis osoby uprawnionej do    

reprezentowania wykonawcy  

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

.......................................  

           (miejscowość, data)          

.................................................................. 

                  podpis osoby uprawnionej do    
reprezentowania wykonawcy  

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

* - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum)oświadczenie powinien złożyć każdy 

podmiot(uczestnik konsorcjum).   



UMOWA NR LO/1/2014 

zawarta w dniu …….......  2014r. w Bieżuniu pomiędzy: 

Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu  

z siedzibą w Bieżuń ul. Warszawska 4   

reprezentowanym przez  

Dyrektora szkoły: Krzysztofa Jabłońskiego,  

Główną księgową: Grażynę Sawicką  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a firmą: ……………………………………………………………………………………….  

reprezentowaną przez: 

1………………………………………………………………………………………………       

 zwanym dalej ,,Wykonawcą” o następującej treści: 

Przedmiot Umowy  

 

§ 1 

    Zgodnie z wynikiem przetargu  nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadania pn: „Przebudowa kotłowni w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Bieżuniu” zgodnie z dostarczoną Wykonawcy Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną i SIWZ. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie z 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 

przy przestrzeganiu Polskich Norm oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami 

podjętymi w trakcie realizacji prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również zastosować do wykonania zamówienia materiały i 

urządzenia , które odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania  w Prawie budowlanym. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 

miejscu składowania oraz miejscu wykonywanych robót. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa, będzie 

utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie 

usuwał wszelkie niepotrzebne urządzenia oraz materiały. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do:  

- ewidencjonowania i dokumentowania zużytej przez Wykonawcę energii elektrycznej, 

- oznakowania prowadzonych przez siebie robót i zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieuprawnionych do ich zakończenia, 

- wykonania inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w wersji papierowej 

i elektronicznej w formacie pdf, dwg. 



- usunięcia na własny koszt wszystkich uszkodzeń w mieniu Zamawiającego powstałych z 

winy Wykonawcy, 

- dokonania uporządkowania miejsca i przywrócenia terenu zajętego podczas realizacji 

robót do stanu pierwotnego, po ich zakończeniu, 

7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być dokonany przed ich zakryciem 

po wykonaniu badań przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

8. W celu wczesnego wykrycia ewentualnych usterek, przewidziany jest odbiór częściowy 

robót zgodnie z  zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

9. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. 

 

10. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia  czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

Wykonawcy o gotowości odbioru robót. 

  

11. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający przy udziale Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. Protokół podpisują obie strony. 

 

12. Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego musi na własny koszt  

dokonać niezbędnych pomiarów, prób i badań przewidzianych w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz materiałów przez uprawnione do tego 

jednostki. 

 

13. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

b) przekazania Wykonawcy placu budowy po podpisaniu umowy 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 

15.  Zmiany postanowień zawartej umowy. 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania 

nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokona 

wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnej zmiany 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: 

 

1) zmiany zakresu lub sposobu wykonania zamówienia spowodowane zmianą 

dokumentacji projektowej lub technicznej przez projektanta i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, 

warunek: zmiany nie mogą spowodować rozszerzenia przedmiotu zamówienia.  

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń w przypadku gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 



lub ofercie stanie się obiektywnie niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie 

usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 

bezpieczeństwa, 

warunek: zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz 

zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem niezwiększania ceny; :  

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym 

terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, 

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w 

tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jej realizacji (powodując konieczność jego wydłużenia), 

e) zawieszenia przez zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania 

obiektywnej przeszkody,  

f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

 

warunek: termin zakończenia przedmiotu umowy może zostać zmieniony z uwzględnieniem 

czasu trwania przyczyny. 

4) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności. kierownika 

budowy,                                                                                                                                                                 

warunek: uzasadniony  wniosek zamawiającego lub wykonawcy o zmianę przedstawicieli 

uczestników procesu inwestycyjnego, 

5) obiektywna konieczność zmian zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy, 

warunek : uzasadniony wniosek zamawiającego lub wykonawcy,  

6) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

warunek: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę 

odpowiadającą różnicy pomiędzy stawka VAT zawartą w umowie a stawką wynikająca ze 

zmiany przepisów, 

7) zmiana terminu płatności wynagrodzenia,                                                                   

warunek: Zamawiający może dokonać zapłaty przed terminem wskazanym w SIWZ, jeżeli 

Wykonawca wcześniej wykona przedmiot zamówienia i Zamawiający dokona odbioru robót. 

Konieczność zmian o których mowa w pkt. 1-7  musi być udokumentowana odpowiednimi 

zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( np. w dzienniku 

budowy, protokołach).  



§ 3 

1.Termin rozpoczęcia robót zostaje ustalony przez  strony umowy po przekazaniu placu 

budowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: 06.10.2014r. 
 

§ 4 

1.Za wykonaną robotę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę ryczałtową 

brutto wg formularza ofertowego w wysokości ……………zł 

(słownie:…………………………………………………………). Powyższa kwota zawiera podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 

dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 

technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3.Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy. 

4. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego 

zakresu robót potwierdzonego protokółem odbioru  przez inspektora nadzoru. 

5. Należność będzie regulowana na podstawie faktury VAT po zakończeniu końcowym robót. 

Faktura powinna być wystawiona na: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w 

Bieżuniu ul. Warszawska 4, 09-320 Bieżuń, NIP: 511-013-22-83. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie  protokół odbioru końcowego wykonanych 

robót   o którym mowa w § 2 ust.11 umowy. 

6. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto  

Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

7. Wynagrodzenie określone w ust.1 może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia przez  

Zamawiającego  zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. 

8. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Warunkiem dokonanie zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców 

lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z 

realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 

- informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 

opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia, 

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.  

 



§ 5 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy zakończenia robót, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 

0,2% wartości umowy  za każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu zakończenia robót 

ustalonego w umowie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie 

faktury , po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie. 

3. Strona odstępująca od umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej stronie kary umownej w 

wysokości 20% wartości umowy, chyba że wykaże, iż odstąpienie jest następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych wykonawcy kar umownych z 

należnego wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, niezależnie od kar umownych strona 

poszkodowana może dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w  Kodeksie 

Cywilnym. 

6. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 

7. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za 

każdy dzień opóźnienia w płatności. 

8. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci 

zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł. 

9. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 2.000zł. 

10. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat  od dnia bezusterkowego 

przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonym od 

daty otrzymania wezwania Wykonawcy. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca  

zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

§ 7 

1. Ustala się  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% od wartości 

brutto umowy robót objętych zamówieniem  tj. …..zł (słownie : …………………………….). 



2.Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, o których mowa w ust.1. 

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

jedną  lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

a/  70% kwoty brutto zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z 

odbioru ostatecznego i uznania zamówienia za należycie wykonane, a w  przypadku 

stwierdzenia wad w terminie 30 dni od potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym, 

b/ 30% kwoty brutto zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy za względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

3.Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią 

(przelew), zgoda pod rygorem nieważności powinna być ustalona w formie pisemnej. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 § 10 

Podwykonawcy 

1.Wykonwca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich 

podwykonawców którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu podwykonawców dostaw 

lub usług o wartości umowy powyżej 50.000 oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze 

wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3.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 postepowaniu, 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.       

4.Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , a także projektu jej zmiany. 

5.Wykonwca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

6.Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej 

zmian. 

7.Wykonwca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

8.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej roboty. 

9.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące 

odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w 

szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi i kar umownych. 

2) łączna suma  wynagrodzeń robót zleconych  przez wykonawcę z podwykonawcami za 

powierzony im zakres robót, nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres należny 

w niniejszej umowie. 
 

§ 11 

Integralnymi częściami umowy są: 

- SIWZ,                     

- Oferta przetargowa. 

§ 12    

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po 2 egzemplarze  dla każdej ze 

stron. 

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                     WYKONAWCA:  

 

.........................                                                                     ...............................  

 

........................                                                                     ............................... 

 


