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 Zgorzelec, dnia 25.10.2006 

ZP SALA 2006 

 

I N S T R U K C J A  D L A  W Y K O N A W C Ó W  

(I) ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 

Adres zamawiającego: Partyzantów  4  

 59-900 Zgorzelec 

(II) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony 

(III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

R E M O N T  B U D Y N K U  S A L I  G I M N A S T Y C Z N E J  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E G O  

W  Z G O R Z E L C U  

Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z „opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszej 

instrukcji. 

Główny przedmiot CPV  45261900-3    dodatkowe przedmioty    45421000-4    45410000-4       4544210008 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 i 7).  

OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych:  

(IV) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 11 grudnia 2006r . 

2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

(V) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  1 – 10, wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4, wyklucza się również wykonawców, którzy : 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu 

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;    

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 4 z 18 
 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 

warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą. 

DODATKOWE WYMAGANIA 

1. Jeśli wykonawcą jest wspólne przedsiębiorstwo lub konsorcjum złożone z dwóch lub więcej osób, ich oferta przetargowa 

powinna być jedna, wszystkie osoby muszą podpisać ofertę i będą solidarnie odpowiedzialne tak za tę ofertę, jak i za wykonanie 

umowy. Osoby te muszą wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie działać w charakterze ich przedstawiciela i będzie 

uprawniona do podejmowania działań wiążących wspólne przedsiębiorstwo lub konsorcjum. Składu wspólnego 

przedsiębiorstwa lub konsorcjum nie wolno zmieniać bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody zamawiającego. 

2. Oferta może być podpisana przez przedstawiciela wspólnego przedsiębiorstwa lub konsorcjum jedynie w przypadku, gdy został 

on do tego wyraźnie upoważniony aktem notarialnym albo na piśmie przez członków wspólnego przedsiębiorstwa lub 

konsorcjum, a sporządzony w tym celu akt notarialny lub pełnomocnictwo muszą zostać przedłożone zamawiającemu. 

Ustanawiający pełnomocnictwo winni udokumentować swoje uprawnienia do jego udzielenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (w szczególności załączony dokument pełnomocnictwa powinien być opatrzony znakami opłaty skarbowej). Każdy z 

członków takiego wspólnego przedsiębiorstwa lub konsorcjum musi przedstawić zaświadczenia, dokumenty wymagane siwz, 

jakby sam był wykonawcą. Wykonawcy ustanawiający pełnomocnictwo powinni każdorazowo określić jego zakres, w ten 

sposób, że obejmować ono będzie wszelkie czynności i zobowiązania wynikające z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ze skutkami dla jego mocodawców (wszelkie oznacza m.in. podpisywanie oferty, wnoszenie protestów, odwołań, 

udzielanie wyjaśnień z podpisaniem umowy włącznie), przy czym wszystkie jego działania skuteczne będą wobec mocodawców. 

3. Wykonawca powinien zrealizować jako główny wykonawca przynajmniej jedną robotę w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. 

4. Konsorcja muszą spełnić wymagania, o których mowa w pkt 3 łącznie. 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Badanie administracyjnej zgodności ofert. Celem badania na tym etapie jest upewnienie się, że oferty spełniają zasadnicze 

wymagania siwz. Ofertę uważa się za spełniającą te wymagania, jeśli spełnia ona wszystkie warunki. 

2. Oferta nie spełniająca warunków wynikających z siwz, zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie 

wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych. 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba  

o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie, na której zamieszczona jest siwz. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na 

stronie, na której zamieszczona jest siwz. 
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5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 

postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 

zamieszcza na stronie, na której zamieszczona jest siwz. 

(VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAWARTOŚĆ OFERTY) 

1. Złożona   o f e r t a    musi zawierać    p r a w i d ł o w o   w y p e ł n i o n e   i   a k t u a l n e   następujące dokumenty i 

oświadczenia (wg załączonych wzorów), potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków:  

1) Wypełniony     f o r m u l a r z   o f e r t y  -  Załącznik do siwz. 

2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że  n i e    p o d l e g a      wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 i spełnia 

wymogi zawarte w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych -   Załączniki do siwz.  

3) Wypełnione   k o s z t o r y s y   o f e r t o w e   sporządzone na podstawie przedmiarów robót (stanowiących dodatkowy 

załącznik - plik do niniejszej siwz) oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  -  Załączniki do siwz. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

"ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów: 

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

5) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Należy wykazać 

realizację przynajmniej jednej roboty. 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:   

6) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 

złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy 
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(VII) SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający 

dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający lub wykonawca przekazujący oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną, niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania w tej samej formie. Brak potwierdzenia, którym mowa wyżej 

skutkować może pozostawieniem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji bez rozpatrzenia. 

3. Adres poczty elektronicznej przeznaczony do porozumiewania się drogą elektroniczną : 

e-mail: zgorzeleclo@wp.pl 

oraz nr przeznaczony do porozumiewania się faksu Fax:  075 77 525 12 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 11:00 do 14:00 pod wymienionymi 

niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

Krzysztof Serafiński 

Telefon:  075 77 525 12 

(VIII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: nie wymagane 

(IX) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert. 

(X) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Każdy wykonawca przedłoży tylko   j e d n ą    ofertę. Oferty alternatywne złożone przez jednego wykonawca zostaną odrzucone. 

5. Oferta będzie sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, czytelnie. 

6. Dokumenty będą sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego      

w z o r a m i    - spięte (zszyte) w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oraz     

p o n u m e r o w a n e  (każda strona)  zgodnie z kolejnością podaną w Instrukcji dla Wykonawców. 

7. Wszelkie dokonywane przez wykonawców poprawki w treści oferty muszą być    p a r a f o w a n e       przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 

8. Ofertę należy złożyć w dwóch częściach : 

- pierwsza część jawna, 

- druga część zawierająca wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych 

wykonawców, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: "Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: 

nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofercie. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 7 z 18 
 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

10. W przypadku kiedy oferta nie zawiera dokumentów mogących składać się na część drugą oferty, może ona zostać złożona w 

jednej części. 

11. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy (wszystkie strony). 

(XI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści 

oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanym w sposób następujący: 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > fakultatywnie 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > 

 oferta w <TRYB PRZETARGU> 

 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 06.11.2006 do godziny 11:00. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w  sekretariat szkoły w dniu 06.11.2006 o godz. 11:30. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, 

zamawiający prześle wykonawcy druk z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta odpowiednio 

oznakowane dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. 

4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności 

postępowania wykonawca oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane nie będą otwierane. 

5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

(XII) SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie kosztyz uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków 

(także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

wykonania prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem pozycji. 
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4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie  

z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego 

zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 95 poz. 798) tj. zgodnie z wzorem:   Cena jednostkowa 

netto x ilość = wartość netto + podatek = wartość brutto.  

WALUTY OBCE 

Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

(XIII) KRYTERIA OCENY OFERT KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB ICH OCENY 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu 

ceny) oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących 

kryteriów: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1.  cena  100% 

3. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi  s u m ę  p u n k t ó w      przyznanych przez Komisję, zgodnie ze 

stosowanymi kryteriami. 

1) Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą,   

3) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: 

np. cena - waga  100 %,  maksymalna ilość punktów  100 

cena  

Oferta o najniższej cenie otrzyma  100 punktów.  

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru : 

   wartość oferty o najniższej cenie 

 ------------------------------------------     x 100 punktów  

   oferta badana  

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej 

specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże 

termin i miejsce podpisania umowy. 

6. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w 

celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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(XIV) FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający nie będzie wymagał dopełnienia dodatkowych formalności, po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

(XV) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

(XVI) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków: wzór umowy 

stanowi załącznik do siwz. 

(XVII) ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 

lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wykonawcom przysługuje: 

PROTEST, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – od art. 180 do art. 183  

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 

2. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
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Załącznik nr ..... 

 
....................................... dn. ................ 2006r 

ZP SALA 2006 

 

OFERTA 
 

OD: 
 
............................................................... 
(nazwa Wykonawcy 

 

................................................................ 
(siedziba Wykonawcy 

 

................................................................ 
(tel/fax, www, e-mail) 

 

................................................................ 
(Regon, NIP) 

 

................................................................. 
(bank, nr rachunku) 

 
 

 
DLA: 

 
Liceum Ogólnokształcące im. Braci 
Śniadeckich w Zgorzelcu  
Zgorzelec 
ul. Partyzantów  4 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na: 
 

 REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ  
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZGORZELCU 

 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 
z a    c e n ę     n e t t o :  ...................................... zł. 

 
b r u t t o :   .................................... zł.(z VAT) 

 
słownie zł ............................................................................ 

w tym podatek VAT .............%,  

w wysokości ........................... zł 

 
 

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

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 
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1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty,  
2 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w instrukcji dla wykonawców. 
3 Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz wzór umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4 Udział podwykonawców 
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie*/ Wskazanie części zamówienia, których 
wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazw (firm) proponowanych podwykonawców. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5 Osoby upoważnione do kontaktów 
Na osobą upoważnioną do kontaktów wyznaczamy: 
....................................................................................... 
6 Warunki realizacji 
Oferujemy następujące warunki  
-termin wykonania zamówienia 
................................................................................................. 
-okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 48 miesięcy) 
................................................................................................. 
-warunki płatności (prolongata płatności nie krócej niż 30 dni) 
................................................................................................. 
7 Osoby upoważnione do podpisania umowy 
W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są: 
....................................................................................... 

 
Załączniki: 
1. ....................................... 
2. ....................................... 
3. ....................................... 
4. ....................................... 
5. ....................................... 
6. ....................................... 

 
 
 

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

 
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr ..... 
 

 
 
ZP SALA 2006 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

REALIZACJA ZADANIA PN. "REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZGORZELCU" 

 

Działania związane z realizacją zadania będą polegać na wykonaniu prac remontowych wewnętrznych  

i zewnętrznych budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego położonym przy ul. Partyzantów 4 w 

Zgorzelcu.  

Roboty budowlane obejmują: wykonanie nowych rynien i rur spustowych, wymianę istniejących okien 

drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, 

odpowiednie przygotowanie podłoży pod malowanie, wykonanie robót malarskich oraz uporządkowanie trenu 

prowadzenia robót wraz wywiezieniem nieczystości. 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie nowych rynien  

i rur spustowych, wymianę istniejących okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi, 

wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, odpowiednie przygotowanie podłoży pod malowanie, wykonanie 

robót malarskich w budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego położonym przy ul. Partyzantów 4 w 

Zgorzelcu. 

2.  Wytyczne ogólne: 
1. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie Liceum Ogólnokształcącego, w związku z tym 

wszelkie prace mogące powodować zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły musza być uzgadniane 

z użytkownikiem obiektu. 

2. Należy stosować materiały przewidziane w kosztorysie, opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymagań wyrobom dopuszczonym do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 

poz. 414 z późn. zm.), powinny także posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 

należy dołączyć do protokołu odbioru robót). 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace 

zabezpieczające wymagane przy realizacji tego typu robót, dokonać odpowiednich ubezpieczeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego utrzymywania porządku na placu robót, składowania 

materiałów  

i sprzętu w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu, a po zakończeniu prac do jego uporządkowania 

przed odbiorem końcowym.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami lokalowymi, w których będzie realizowany 

przedmiot umowy,  

w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, z możliwością zasilania w energię, wodę i inne 

media. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom Zamawiającego pełny dostęp do prowadzonych 

prac. 

8. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniami wykonane przez siebie prace oraz materiały i 

urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy aż do momentu odbioru prac. 

9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu 

budowy. 

10. Wszelkie wymiary Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie. 

11. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty dostaw i robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, 

które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  
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12. Podana przez Wykonawcę kwota oferty musi stanowić zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym 

względem. Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania określone  i 

zasugerowane we wszystkich częściach SIWZ.  

13. Ostateczne dobranie kolorystyki wykonywanych elementów musi być bezwzględnie uzgadniane z 

użytkownikiem. 

14. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą szczegółową. 

3. Wytyczne szczegółowe: 
Przewidziane do realizacji prace budowlane obejmują w swoim zakresie: wykonanie nowych rynien  

i rur spustowych, wymianę istniejących okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi, 

wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej, odpowiednie przygotowanie podłoży pod malowanie, wykonanie 

robót malarskich oraz uporządkowanie trenu prowadzenia robót wraz wywiezieniem nieczystości.  

  Wytyczne szczegółowe stanowią uzupełnienie określenia zakresu prac ujętego w przedmiarze robót.  

1.     Zakres robót. 
1.1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. 

1.2. Rozebranie istniejących rynien, rur spustowych, pokrycia istniejących papy. 

1.3. Rozebranie i montaż desek okapowych. 

1.4. Wykonanie nowych rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich istniejących blachy tytan-cynk  

gr. 0,60 mm 

1.5. Wykonanie pokrycia istniejących papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 

1.6. Naprawa elewacji budynku, przetarcia tynków, uzupełnienia, naprawa. 

1.7. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych.  

1.8. Demontaż istniejących skrzydeł okiennych i drzwiowych wraz z wykuciem z muru ościeżnic. 

1.9. Odpowiednie przygotowanie otworów okiennych i drzwiowych 

1.10. Montaż nowych okien z PCV (z jednym skrzydłem uchylno-rozwieranym) wraz z parapetami zewnętrznymi  

z PCV – kolor i kształt okna na wzór okien już wymienionych, szyby szkło bezpieczne VSG6. 

1.11. Montaż drzwi wejściowych PCV do sali gimnastycznej – drzwi z zamkiem trzypunktowym klasy C, każde 

skrzydło wyposażone w trzy zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, próg aluminiowy 

20mm, w skrzydłach szkło pojedyncze bezpieczne.  

1.12. Wykonanie nowych tynków zwykłych na ościeżach. 

1.13. Odpowiednie przygotowanie podłoży pod malowanie: przecieranie tynków, zeskrobanie i zmycie farby, 

wykonanie uzupełnień z nowych tynków. 

1.14. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. 

1.15. Dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną sufitu. 

1.16. Malowanie farbą zmywalną akrylową ścian metodą natryskowa.  

1.17. Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów –cokół. 

1.18.  Malowanie farba olejna krat okiennych i konstrukcji stalowych. 

1.19. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 

1.20. Montaż z podłączenie lamp oświetleniowych. 

1.21. Montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych.  

1.22. Wywiezienie wszelkich nieczystości powstałych w toku prowadzenia robót. 

1.23. Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

2.     Wytyczne wykonania robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy (prowadzenia robót) na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac remontowo –

budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach polskiego prawa, zgodnie  

z Polskimi Normami, z zasadami sztuki budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 z przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora. 

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 

BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. 
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Załącznik nr ..... 
ZP SALA 2006 

......................................... 
miejscowość  dnia 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r Dz.U. Nr 164 poz 1163): 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  1 – 10, wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4, wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 

osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;    
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub 

złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Oświadczam, że wykonawca spełnia wszystkie wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2006 r Dz.U. Nr 164 poz 1163): 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
wykonania zamówienia; 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu 
karnego. 

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

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 
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Załącznik nr ..... 
ZP SALA 2006 

 

 

D O Ś W I A D C Z E N I E      Z A W O D O W E      W Y K O N A W C Y   

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane 

potwierdzenie wykonania co najmniej jednej roboty. 
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Załącznik nr ..... 

 
 

WZÓR  UMOWY 

U M O W A   Nr ......./06 
 

W dniu …………….. roku pomiędzy: 

………………………………..….. 

z siedzibą w Zgorzelcu  

przy ul. …………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”  a 

……………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania pod nazwą  
……………………………………………………………………….” 

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w ofercie Wykonawcy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Wykonawca ma obowiązek : 
a) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie  z dokumentacją techniczną 

i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie  z przepisami prawa budowlanego, 
b) wykonania na własny koszt niezbędnych zabezpieczeń placu budowy, 
c) zapewnienia materiałów, sprzętu oraz innych urządzeń i przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia, 
d) utrzymania placu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów  

i sprzętu w należytym porządku i w wyznaczonym miejscu oraz usuwania zbędnych przedmiotów z placu budowy, 
e) chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie prace oraz materiały i urządzenia niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy aż do momentu odbioru prac, 
f) przestrzegania bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy. 
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy. 
3. Materiały i urządzenia, stosowane przez  Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobom 

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza , iż zapoznał się z warunkami Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac na czynnym 

obiekcie. 
2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia zaistniałych wad prowadzone będą 

w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócały 
działalności szkoły. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami lokalowymi, w których będzie realizowany przedmiot umowy, 
w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego, z możliwością zasilania w energię, wodę i inne media. 

§ 5 
1. Za wykonanie robót zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz oddanie ich Zamawiającemu w 

umówionym terminie odpowiada Wykonawca. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu 
swoich zobowiązań Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.  

§ 6 
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 wyniesie ………………… złotych netto. 
2. Do kwoty o której mowa wyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg. stawki  22 % tj. ……… złotych 
3. Łączna wartość przedmiotu umowy wyniesie  …………………  złotych brutto. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej ma charakter    r y c z a ł t o w y,  obejmuje wszystkie koszty, opłaty 

dodatkowe i jest niezmienne przez okres trwania umowy. 
5. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 7 
1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o którym 

mowa w § 1 w terminie do ………… dni od uzgodnionej daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie 
………………………………… faktur wystawionych na podstawie protokołu odbioru elementu robót 
potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, Zamawiający jako 
odbiorcę na fakturze wskazuje: …… .w Zgorzelcu ul. ……  ………, 59-900 Zgorzelec NIP ………………… 

§ 8 
Wykonawcą udziela ………… miesięcznej gwarancji oraz rękojmi …………  na wykonane prace. 

§ 9 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.  
2. Zakończenie robót wynikających z niniejszej umowy nastąpi do dnia……………… 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i zabezpieczy teren placu budowy i przekaże go Zamawiającemu.  

§ 10 
1. Osobami upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego będą:  

Przedstawiciele Zamawiającego :  ……………………… 
Pełniący funkcję inspektora nadzoru :  ……………………… 
którzy są uprawnieni do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością robót niezbędnych do 

prawidłowego oraz zgodnego z przedmiotem Umowy  wykonania robót 
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie:…………………….., 

§ 11 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do zapłaty kar umownych za niewykonanie, lub 

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych. 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)  za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy  – 0,2% wartości umowy, 
b)  za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości umowy. 
c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w  wysokości 10% 

kwoty określonej w § 6 umowy. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu czynności 

odbiorowych przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umowy 
3) Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, 

strona która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje 
roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem danego zobowiązania przez drugą stronę. 

4) Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 
dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

5) Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę  
z należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na 
drodze sądowej. 

§ 12 
1. Strony ustalają, iż przy realizacji niniejszej umowy obowiązywać będą: 

1)       odbiór częściowy etapu do wysokości 50 % wartości umowy, który dokonany będzie przez Zamawiającego na 
podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 
2)       odbiór końcowy - którego przedmiotem będzie realizacja całości prac objętych umową,  

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany będzie w obecności przedstawicieli obu stron, w terminie 7 dni od 
daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru  

3. Wykonawca zobowiązuje się przy odbiorach załączyć komplet dokumentów wymaganych przy odbiorach. 
§ 13 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
§ 14 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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§ 15 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego . 

§ 16 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


