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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 

22-105 Okszów, Tel. 082 569 07 22, faks 082 569 07 32, e-mail: zsckr@okszow.eud.pl, strona 

internetowa: www.zsckr.okszow.edu.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Nazwa zadania: „Remont sali i internatu w ZSCKR w Okszowie” 
 

Zadanie Nr 1- remont sali żywieniowej  

Zakres robót obejmuje: 

1. Rozebranie posadzek z wykładzin PCV 5,7 x 8,9 + 5,7 x 2,7 - 66,12 m
2
 

2. Oczyszczenie z kleju i odtłuszczenie posadzek lastrykowych - 50,73 m
2
 

3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości średnio 12 cm - 15,39 m
3
 

4. Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym  i użyteczności publicznej przy 

zastosowaniu pompy do betonu na stropie o średniej grubości 3 cm - 15,39 m
3
 

5. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - 

15,39 m
2
 

6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potrącenie za zmianę 

grubości o 10 mm; Krotność = 3 - 15,39 m
2
 

7. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o dużej twardości, poziome na 

wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa gr 20 mm - 15,39 m
2
 

8. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe - 15,39 m
2
 

9. (z VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT – 

powierzchnie poziome - 66,12 m
2
 

10. (z IV) Posadzki jedno – i dwubarwne z płytek terakotowych  luzem na zaprawie klejowej typu 

ATLAS w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa 

klejowa, fuga) - 66,12 m
2
 

11. (z IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wysokości 10 cm na zaprawie klejowej typu ATLAS w 

pomieszczeniach o pow. Ponad 8 m2 - MATERIAŁ INWESTORA (terakota, zaprawa klejowa, 

fuga) - 16,10 m 

12. Rozebranie okładziny ściennej - 45,76 m
2
 

13. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach, filarach pilastrach o 

powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50,88 m
2 
 

14. Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości ¼ ceg. – MATERIAŁ INWESTORA (cegła, 

zaprawa cementowa) - 8,96 m
2
 

15. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach - 60,72 m
2
 

16. (z IV) Licowanie ścian o pow. Ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej typu 

ATLAS - MATERIAŁ INWESTORA (glazura, zaprawa klejowa, fuga) - 60,72 m
2
 

17. Wykucie bruzd poziomych ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej - 

14,40 m 

18. Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju ½ x 1 ceg. w ścianach z cegieł - 14,40 m 

19. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm – 6,20 m 

20. Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - 4,00 szt 

21. Demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 3,35 m 
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22. Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCV o śr. 50mm – 4,00 szt 

23. Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – zlew 

kuchenny – 3,00 kpl. 

24. Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych – 

umywalka – 1,00 kpl. 

25. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. Nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach mieszkalnych – 24,40 m 

26. Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm – 12,00 szt 

27. Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 

połączeniach wciskowych - 14,60 m 

28. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - 

6,00 podej 

29. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km - 6,27 m
3
 

30. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy 

następny 1 km; krotność = 5 - 6,27 m
3
 

31. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej 

cegłami po drzwiach - 0,40 m
3
 

32. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapniowej na ścianach i 

słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 

do 2 m2 w 1 miejscu - 2,80 m
2
 

33. Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - 0,55 m
3
 

34. Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach z cegieł - 1,80 m
2
 

35. Otwory w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych - 1,00 m 

36. Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w – 1,00 szt 

37. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 

fabrycznie wykończone – 1,80 m
2
 

 

Zadanie Nr 2- remont internatu  

Zakres robót obejmuje: 

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 

poszpachlowaniem nierówności ścian i sufitów- 80,99 m
2
 

2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- 50,29 m
2
 

3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- 30,70 m
2
 

4. Zeskrobanie starej farby emulsyjnej- 48,20 m
2
 

5. Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie pionowe= 48,20 m
2
 

6. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach- 44,20 m
2
 

7. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach- 4,00 m
2
 

8. Ochrona narożników- 40,00 m 

9. Wyprawa tynkarska, żywiczna- 48,20 m
2
 

10. Wyjęcie ościeżnicy okiennej o powierzchni od 1 do 2 m2- 1,00 szt. 

11. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ¼ ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach  na 

zaprawie cementowo- wapiennej- 1,32 m
2
 

12. Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 

prostokątnych na podłożu z cegły , pustaków ceramicznych , gazo i pianobetonów o pow. do 2 m2 

w 1 miejscu- 2,64 m
2
 

 

 Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określają dokumenty techniczne. 

 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji 

na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych 

 W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 



 

  

 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i zasadami wiedzy technicznej przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 

2. Zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

3. Uporządkowanie placu budowy. 

4. Dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego 

wykonania robót. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45.43.21.00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: zakończenie: do dnia 5 grudnia 2014 r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazali brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 

ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

w zakresie opisanym przez Zamawiającego.  

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 

5 SIWZ, Wykonawca składa: 

1. Oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

Jeżeli Wykonawca polega 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 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. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 



 

  

 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do 

SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2. 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 ofert. 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: należy przedstawić 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 

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

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 

te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada 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 ofert.  

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią 

dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców  

w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z wykonawców musi 

oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz brak podstaw 

do wykluczenia wskazanych w art. 24 ustawy. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 

ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie-drogą pocztową bądź faksem.  

2. Jeżeli Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, informacje oraz zawiadomienia faksem, 

na jego żądanie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

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

składania ofert. 

5. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej pod adresem: 

www.zsckr.okszow.edu.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 

internetowej www.zsckr.okszow.edu.pl  

http://www.bip.chelmski.iap.pl./


 

  

 

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany treści terminów, jak 

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna częścią SIWZ  

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

9. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści „Ogłoszeni  

o zamówieniu”, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert zgodnie z treścią art. 

12a ustawy. 

10. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia”, Zamawiający zamieści informację o zmianie na tablicy informacyjnej w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej www.zsckr.okszow.edu.pl 

11.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

12. Oferta winna być złożona w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Bogusław Marczuk- Dyrektor 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, tel. 82 569 07 22, faks 

82 569 07 32, codziennie w dniach pracy ZSCKR w Okszowie  w godzinach 8:00-15:00.  

 

 

2. Adres do korespondencji: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

 

IX. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym, według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia, opracowane zestawienia składane wraz z ofertą 

wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 

gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 

załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale, bądź kserokopii poświadczonej przez 

notariusza. 

5. Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 

dokumentach. 

7. Poprawki w ofercie i pozostałych dokumentach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby/osób podpisującej ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane. 

9. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru: 

 



 

  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 

ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów 

OFERTA 

na zadanie pn.  

„Remont sali i nternatu przy ZSCKR w Okszowie” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 6 listopada 2014 roku, godzina 10:15 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty 

przed upływem terminu składania ofert.  

Oferta wspólna: 

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

następujące warunki: 

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego. 

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie 

partnerów- należy załączyć do oferty. 

3. Przedstawiciel/ partner wiodący winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Inne wymagania: 

1. Do oferty winny być załączone dokumenty wyszczególnione w niniejszej SIWZ. Załączona 

do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona „za zgodność z oryginałem” 

podpisem, pieczęcią imienną przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy 

(podpisujących ofertę). 

Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje jako brak danego dokumentu.  

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu w przypadku, gdy załączona do ofert kopia zostanie uznana przez zamawiającego 

za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza czytelny 

zapis o treści np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis z imienia nazwiska  

w przypadku pieczęci imiennej. 

4. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje jako stanowiące tajemnicę  

przedsiębiorstwa w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być  

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

5. Wykonawca czyniąc zastrzeżenie, że pewne dokumenty nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania wskazuje podstawę prawną wyłączenia jawności danego  

dokumentu.  

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 

ul. Szkolna 2 

22-105 Okszów 

I piętro, sekretariat, pokój Nr 135 

 lub za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego. 

2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 6 listopada 2014 roku      

o godzinie 10:00 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego a nie data wysłania przesyłki.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2014 roku o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego: ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów, pokój Nr 110 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Po otwarciu ofert, zamawiający poda: 



 

  

 

- nazwę i adres wykonawcy, 

- cenę oferty, 

- deklarowany termin wykonania, 

- deklarowany termin gwarancji, 

- warunki płatności. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

8. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 

1. Cena oferty stanowi cenę kosztorysową i powinna być obliczona w oparciu o przedmiar robót 

oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.  

2. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie roboty określone w przedmiarze i SIWZ. 

3. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, przez którą należy 

rozumieć cenę w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, 

poz. 1050 z późn. zm./. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 

ustala w ofercie jako cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT i bez podatku VAT, 

cyfrowo i słownie, z wyszczególnieniem kosztów robót wyliczonych poprzez sporządzenie 

kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej, który należy dołączyć 

do oferty.  

4. Kosztorys ofertowy na roboty należy sporządzić zachowując kolejność, rodzaj i ilość robót 

przedstawioną w przedmiarze załączonym do SIWZ. 

5. Pozycje przedmiaru, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny 

jednostkowe, nie zostaną zapłacone i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach 

wymienionych w ofercie. 

6. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone według cen jednostkowych ujętych w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych 

robót.  

7. Cena oferty musi być podana w PLN.  

8. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia.  

10.   Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w 

PLN. 

11. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili 

(wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium, którym jest: 

cena 100%. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających 

odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie 

odpowiednio  

mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 

Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: 

Wci = (Cmin / Ci) x Wcmax 

gdzie: 

Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty, 

Cmin - cena najtańszej oferty, 

Ci - cena rozpatrywanej oferty, 

Wcmax - maksymalna ilość punktów w kryterium 100 pkt. 



 

  

 

Sposób oceny: 

Oferowana cena punktowo oceniana będzie w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość 100 pkt otrzyma 

oferta najtańsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta 

z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

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

który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę 

najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo 10 dni- 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania 

ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy.  

3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, przed zawarciem umowy złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców 

(art. 23 ust. 4 ustawy). 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z 

oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych Kierownika budowy dla specjalności drogowej.  

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy.  

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach: 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

Miejscem podpisania umowy będzie siedziba zamawiającego. Umowa zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

2. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia:  

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 



 

  

 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Terminy wniesienia odwołania: 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób, 

b. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego, 

c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w 

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

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, 

d. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 

7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem 

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 



 

  

 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 

 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych: 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

 

XXIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców,  

w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych oraz informacje, które spośród 

kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej: 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

XXVI. Informacja na temat wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych 

w art. 29 ust. 4 ustawy:  

 

Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa 

w art. 29 ust. 4 ustawy.  

 

XXVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom: 

 

Wykonawca winien wskazać w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który zostanie 

powierzony podwykonawcom zgodnie z treścią art. 36 ust 4 ustawy, według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 6 do SIWZ.  

 

 

XXVIII. Informacje dodatkowe:  

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania w tych państwach.  

3. Adres strony internetowej, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.zsckr.okszow.edu.pl  

http://www.bip.chelmski.iap.pl/


 

  

 

4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy  

5. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenia 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 dotyczy  

 

XXIX. Załączniki do SIWZ: 

Nr Załącznika Nazwa dokumentu / wzoru: 

1 Formularz oferty 

2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

4 Grupa kapitałowa  

5 Wzór umowy 

6 Podwykonawcy  

7 Dokumentacja techniczna 

 


