
   

                  Mirków, dnia  18 października  2013r.  

ZAMAWIAJĄCY:  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  

   IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 

   W MIRKOWIE 

   ul. Słowackiego 17 

   55-095 Mirków 

   tel./faks: 071 315 10 30 

   e-mail: szkola@mirków.pl 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46, z uwzględnieniem art. 12 ustawy         

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych            

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej też „Ustawą” lub „PZP” 

poniżej kwoty 5 000 000,00 euro  

(określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy) 

na 

ROBOTY BUDOWLANE: 

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA 

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MIRKOWIE CZ. 1 – BUDYNEK OD STRONY UL. 

MICKIEWICZA 

 

Niniejsze warunki szczegółowe uściślają i rozszerzają informacje podane w ogłoszeniu o przetargu 

nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie oraz na stronie 

internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie 

http://www.szkola.mirkow.pl. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. I -  budynek od 

strony ul. Mickiewicza.  

2. W zakres prac, o których mowa w ust. 1 wchodzą następujące obowiązki Wykonawcy: 

2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE TJ. DEMONTAŻ: 

 Parapetów okiennych, 

 Istniejących rur spustowych,  

 Instalacji odgromowej (do ponownego montażu), 

http://www.szkola.mirkow.pl/
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 Wszelkich przewodów i osłon instalacji, tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych (do 

ponownego montażu), 

 Odspojonych fragmentów tynku, 

 Istniejącej okładziny z płytek klinkierowych w strefie cokołowej, 

 Istniejącego gzymsu na łączniku, 

 Istniejącej obudowy drewnianej zadaszenia wejścia głównego, łącznika i dobudówki; 

 Istniejących krat okiennych i drzwiowych (do ponownego montażu). 

 

2.2. ROBOTY REMONTOWE  TJ.: 

 Wykonanie termomodernizacji ścian budynku, 

 Montaż parapetów oraz rur spustowych, 

 Wykonanie obróbek blacharskich, 

 Ponowny montaż  instalacji odgromowej, 

 Wypełnienie szczelin i pęknięć w ścianach murowanych, 

 Tynkowanie ścianek okalających zejścia do piwnicy. 

3. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej wykonanej 

przez ARCHIMMODICUS S.J. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski, ul. Kluczborska 13/1A, 

55-323 Wrocław, tj. w: 

a) projekcie technicznym; 

b) projekcie wykonawczym; 

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zwanej dalej w treści SIWZ również „STWIOR”; 

d) przedmiarze robót; 

będących załącznikami do niniejszej SIWZ; 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty szczegółowo wyszczególnione w przedmiarze robót 

wskazanym w ust. 3 lit. d, w ilości w nim wskazanej (przedmiar dotyczy tylko budynku od strony 

ul. Mickiewicza). Przedmiar robót jest wiążący dla Wykonawcy w całości. 

5. Projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz STWIOR obejmują opis sposobu wykonania i odbioru 

remontu kompleksu trzech budynków, na który składają się budynek od strony ul. Mickiewicza, 

budynek od strony ul. Słowackiego oraz łącznik pomiędzy ww. budynkami. Ww. dokumenty są 

wiążące dla Wykonawcy tylko w zakresie, w jakim dotyczą budynku od strony ul. Mickiewicza. 

Roboty będą bowiem wykonywane przez Wykonawcę tylko w obrębie ww. budynku. 

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

Przedmiot główny: 

45000000-7 - Roboty budowlane; 
 

Przedmioty dodatkowe: 

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów 

jednorodzinnych; 

45110000-1 - Roboty rozbiórkowe – demontażowe; 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia; 

45262423-2 - Wykonywanie pokładów; 

45324000-4 - Tynkowanie; 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
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45262522-6 - Roboty murarskie; 

45261320-5 - Kładzenie rynien; 

45262320-0 - Wyrównywanie; 

45320000-6 - Roboty izolacyjne; 

45321000-3 - Izolacja cieplna; 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne 

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie; 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących; 

45442100-8 - Roboty malarskie; 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych. 

      

7. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:  ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków (Gmina 

Długołęka). 

8. Termin wykonania zamówienia – od dnia 12.11.2013 r. do dnia 24.12.2013 r. Zamawiający dnia 

11.10.2013 r. zgłosił do właściwego organu zamiar wykonywania robót budowlanych, o których 

mowa w ust. 1 i 2 Rozdziału I SIWZ. W sytuacji nie złożenia sprzeciwu przez ww. organ (zgodnie z 

treścią przepisu art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2010 r., Nr 243, poz. 1623), wykonywanie przedmiotu zamówienia można rozpocząć dnia 

12.11.2013 r. (z uwzględnieniem okoliczności, że dzień 11.11.2013 r. jest świętem państwowym) 

9. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważana będzie data otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę wraz z 

załączonym oświadczeniem Wykonawcy o wykonaniu całego zakresu zamówienia wynikającego z 

zapisów umowy - o ile zgłoszenie takie zakończy się podpisaniem przez strony protokołu odbioru 

końcowego bez uwag lub jeśli protokół taki nie zostanie podpisany z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zamówienia, w szczególności ze względu 

na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w szczególności: 

temperatury powietrza poniżej 5 stopni C. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie 

pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni 

od dnia wystąpienia w/w okoliczności, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu 

realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jeżeli okoliczności te 

wystąpiły później - powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie. 

11. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 36 – miesięcznej rękojmi i gwarancji od 

dnia wykonania przedmiotu zamówienia. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana 

przez obie strony umowa (stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ „projekt umowy”). 

12. Postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektową wskazaną przez Projektanta - ARCHIMMODICUS S.J. Mariusz Fabjanowski, 

Grzegorz Kędzierski, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. 



 
                               
     

4 

2) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania 

przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji przetargowej (w tym w dokumentacji 

projektowej). 

3) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma 

obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego i Projektanta o tym fakcie w terminie do 

3 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.  

13. Pozostałe postanowienia  

1) Projektantem inwestycji jest: ARCHIMMODICUS S.J. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz 

Kędzierski ul. Kluczborska 13/1A, 55-323 Wrocław. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich wymaganych formalności podczas 

realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i 

urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i materiały będą posiadały parametry 

nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje 

się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie 

obliczenia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie 

materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji 

projektowej. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi 

wykazującymi ich parametry oraz odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do 

oferty. Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie 

oceny ofert w oparciu o opinie Projektanta.  

6) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

7) Wymagania Zamawiającego w zakresie podwykonawców: 

a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom część zamówienia zobowiązany jest do 

ujawnienia tego w druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do SIWZ);  

b) za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne na zasadach 

określonych umową i powszechnie obowiązującym prawem. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy 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 
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oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy. 

 

2. Wykonawcy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, jeżeli: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający nie formułuje w tym zakresie 

wymagań 

2) posiadają konieczną wiedzę i doświadczenie pozwalającą na wykonanie zamówienia, w tym 

zakresie wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonali co 

najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie elewacji budynku o parametrach nie 

mniejszych niż:  

a) wysokość budynku – co najmniej 9 m 

b) długość budynku – co najmniej 30 m 

c) szerokość budynku – co na najmniej 10 m 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - zamawiający nie formułuje w tym zakresie wymagań;  

4) posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia, tj. 

wykażą, że posiadają zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co 

najmniej 50.000,00 PLN. 

 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, Wykonawca powinien załączyć do oferty następujące oświadczenia (zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ :  

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie nn. zamówienia, 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 celem wykazania,  

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

nn. zamówienia. 

 

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

Wykonawca powinien załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie nn. zamówienia, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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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; 

3) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy; 

4) 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 ofert; 

5) 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 - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum) dokumenty oraz 

oświadczenia, o których mowa powyżej (pkt. 1-6) muszą być złożone dla każdego z nich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informacji o tym, że 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy (zgodnie 

z  załącznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiający informuje, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (spółka cywilna, 

konsorcjum) odpowiednia informacja lub lista podmiotów, o których mowa powyżej, musi być 

złożona dla każdego z nich. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub 

oświadczeń wymaganych zapisami ust. 3 - 7, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 

ust. 3 Ustawy). Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny zostać złożone Zamawiającemu 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i powinny potwierdzać spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty 

budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął 

termin składania ofert. 

11. Zamawiający zastrzega, iż dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający informuje przy tym, że wiążące dla niego będzie tłumaczenie dokumentu (wersja w 

języku polskim). 

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust. 1 ustawy) w zapieczętowanej i 

nieprzejrzystej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. 

2. Koperta winna być opisana w następujący sposób, tj. zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz 

następujące informacje: 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MIRKOWIE 

ul. Słowackiego 17 

55-095 Mirków 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

Roboty budowlane:  

Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1 – budynek od strony ul. Mickiewicza 

 

Nie otwierać przed dniem 4.11.2013 r. godz. 10:30 

 

3. Ofertę stanowić będzie formularz ofertowy wraz załącznikami tj. dokumentami  

i oświadczeniami wymienionymi w Rozdziale II SIWZ. 

4. Dokumenty składane w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i 

poświadczone podpisem osoby uprawnionej. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do 

oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, 

co do jej wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, 

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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5. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy według dokumentów rejestrowych albo innych prawem określonych 

dokumentów. Ewentualne upoważnienie (pełnomocnictwo) innych osób do podpisania oferty musi 

być dołączone do oferty w formie oryginału albo poświadczonej notarialnie kopii. 

6. W ofercie składanej wspólnie powinien podany adres do korespondencji  

i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o uzyskanie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 

9. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia 

postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

10. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie 

od wyników postępowania. 

11. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim. 

12. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników. 

13. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż 

w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym podmiotom – muszą być 

oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać – informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” i załączone 

jako odrębna, wydzielona w nieprzezroczyste opakowanie część oferty. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  

lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub „Zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie 

ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. 

15. Zapisane strony oferty wraz załącznikami winy być kolejno ponumerowane, 

a także zaparafowane przez podpisującego ofertę.  

16. Numeracja stron winna być zgodna ze spisem, o którym mowa w ust. 12. 

17. Całość oferty winna być spięta w sposób uniemożliwiający przypadkowe wypadnięcie kartki czy 

zmianę kolejności stron. 

18. Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy PZP. 

 

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY / OTWARCIE OFERT.  

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę pisemną należy złożyć w sposób gwarantujący 

nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. 

Słowackiego 17 w Mirkowie (55-095) - do dnia  4.11.2013 r. do godziny 10:00. Po upływie terminu 

składania ofert, Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej jakichkolwiek zmian. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 
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3. W wypadku braku jakiegokolwiek oznaczenia nadawcy oferty na kopercie, oferta zostanie 

komisyjnie otwarta, tylko i  wyłącznie w celu odnalezienia adresu nadawcy i wraz z kopią protokołu 

otwarcia tejże oferty zostanie zwrócona odpowiedniemu Wykonawcy, w przewidzianych terminach 

zawartych  w  Ustawie. 

4. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, wymagane jest by dokonał tego za 

potwierdzeniem odbioru. Za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia odbioru 

oferty przez Zamawiającego w jego siedzibie. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Mirkowie, ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków dnia 4.11.2013 r. o godzinie  10:30. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Oferty otwierane będą w kolejności ich złożenia. 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia ofert. 

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 (art. 85 ust. 2 ustawy). 

 

VI. WYJAŚNIENIA, ZMIANA SIWZ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI. 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia 

oferty, kierując swe zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (art. 9 ust. 1, art. 27 ust. 1 

ustawy).  

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem  nie później niż na 2 dni przed terminem 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 (art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom 

postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz udostępniona na stronie internetowej Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie (art. 38 ust. 1, 2 ustawy). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia 

(odpowiedzi) Zamawiającego. 

5. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 

zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

7. Zmiana treści niniejszej SIWZ może także dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków 

udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.  
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8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający 

może przedłużyć termin składania ofert (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b ustawy).   

9. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na 

której udostępniona jest SIWZ. 

10. Zamawiający dopuszcza kontaktowanie się z Wykonawcami, w tym sposób przekazywania 

oświadczeń i dokumentów poza formą pisemną również za pomocą:  

1) faksu (071 315 10 30), 

2) poczty elektronicznej (szkola@mirkow.pl), 

 z zastrzeżeniem, że każda informacja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi otrzymać - na 

żądanie drugiej strony - niezwłocznie ZWROTNE potwierdzenie jej otrzymania. 

12. Czynność niezwłocznego potwierdzenia otrzymanej informacji jest obowiązkowa i spoczywa na 

adresacie - sposób zwrotnego potwierdzenia musi być analogiczny do sposobu przekazania 

informacji.  

13. Oświadczenia, dokumenty oraz wnioski, zawiadomienia i inne informacje w/w, przekazane za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem wyznaczonego terminu i uzyskały one – na żądanie drugiej strony - 

zwrotne potwierdzenie (art. 27 ust. 2 ustawy). 

14. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, zarówno faksem jak pocztą 

elektroniczną, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie 

wiadomości. 

15. Uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust 3 Ustawy może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie 

rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) w wyznaczonym terminie. Niezłożenie 

uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w 

wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło 

do ich terminowego złożenia. 

 

VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.  

1. Charakter umowy, zakres wzajemnych praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

wysokość kar umownych oraz inne szczegóły umowne, dotyczące realizacji robót, określone są w 

załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ – „projekt umowy”. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 24.12.2013 r. 

3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w 

zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku skrócenia terminu 

realizacji inwestycji lub przedłużenia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 
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c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w 

szczególności: temperatury powietrza poniżej 5 stopni C; 

d) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 

realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji - 

zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;  

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy; 

f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 

zgodnie z SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 

terminu realizacji zamówienia. 

2) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

3) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową nowymi 

materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, 

spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych 

parametrach. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant sprawujący 

nadzór autorski oraz Zamawiający; 

b) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji projektowej; 

c) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

d) konieczność zrealizowania dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest 

uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, w szczególności uzasadnioną społecznie lub 

ekonomicznie; 

4) zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które 

określone są w złożonej ofercie; 

5) zmiany warunków nieistotnych, w szczególności: 

a) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych, 

b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

c) zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, 

d) zmiany rachunku bankowego, 

e) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 
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f) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot zamówienia. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM. 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.700,00 PLN (słownie: dwa tysiące 

siedemset złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz.1158 z późn. zm.).  

3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty 

wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), tj. gdy:   

a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

d) 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, ustawy PZP lub 

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 52 9584 1021 2003 0301 8757 0045 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w 

Długołęce). 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione 

skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu pn. 

„Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1 – budynek od strony ul. Mickiewicza”, 

7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e jest 

oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Zespół Szkolno – 

Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu 

pn. „Remont i docieplenie elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie cz. 1– budynek od strony ul. Mickiewicza”, złożony 

w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Słowackiego 17, 55-095 Mirków, przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 
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9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o 

których mowa wyżej w ust. 2 lit. a do e.  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia przez wybranego Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

1)  pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 52 9584 1021 2003 0301 8757 0045 (Bank 

Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Długołęce); 

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 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zwraca się uwagę, że przyjmowane będą przez Zamawiającego tylko takie dokumenty 

ubezpieczeniowe lub bankowe wymienione w ust. 2, wnoszone jako zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, które będą zawierać zapisy: bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

4. Dokumenty ubezpieczeniowe lub bankowe wymienione w ust. 2 winny obowiązywać na okres 

faktycznej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zapisy w dokumentach, o których mowa w ust. 2, dotyczące okresu zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy winny obejmować również 30 dniowy okres po faktycznym 

wykonaniu przedmiotu umowy, w celu umożliwienia zaspokojenia roszczeń z tytułu nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy.  

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

7. Formy bezgotówkowe zabezpieczenia winny być wystawione z terminem obowiązywania od dnia 

podpisania umowy odpowiednio - do 30 dnia licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu 

zamówienia oraz do 15 dnia po upływie 36 - miesięcznego okresu rękojmi licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Jedynym akceptowanym przez Zamawiającego wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między nim a 

Wykonawcą w walutach obcych. 

3. Ostateczna cena ofertowa, podana przez Wykonawcę, ma być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001r, Nr 97, poz. 1050 ze zm.) przedstawioną  

w setnych częściach złotego – a zatem musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.   

4. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Stawka VAT musi zostać 

określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 
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5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego wprost  

z dokumentacji wyszczególnionej w rozdz. I siwz, jak również nie ujęte w dokumentacji, a 

niezbędne do wykonania zadania m.in. koszty niżej opisanych prac: 

a) pracę sprzętu, media (m.in. wodę, energię elektryczną), organizację zaplecza budowy, 

rozładunek, podatki, ubezpieczenia; 

b) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy; 

c) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc 

wykonywania prac; 

d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny; 

e) natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót; 

f) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

g) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy nakładają 

obowiązek opracowania planu BIOZ); 

h) wywóz, składowanie i utylizację odpadów; 

i) ustawienie tablic informacyjnych; 

j) koszt wyposażenia placu budowy w sprzęt BHP, p.poż., remontowo-naprawczy oraz 

wyposażenie dodatkowe; 

k) inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. 

 

XI. SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERT I PRZYDZIELANIA PUNKTÓW: 

1. Zamawiający będzie oceniał warunki udziału w postępowaniu w systemie spełnia/nie spełnia. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  

 

Cena ofertowa brutto   - 100 % (pkt.)  

 

3. Wzór wyliczenia punktów:  

 

 

Sk = C min / C oceniana x 100 pkt 

gdzie:  

 

SK – suma punktów - końcowa, 

C min – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ważnych ofert, 

C oceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty. 

 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, aktach wykonawczych wydanych na jej 
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podstawie oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

 

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 

Osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku postanowień 

niniejszej specyfikacji lub naruszenia przez Zamawiającego określonych w prawie zamówień 

publicznych przepisów, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

XIV. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, wszystkie oferty składane w trakcie 

postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.  

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503), jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane. 

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

4. Wszystkie dokumenty, informacje (dane techniczne) i inne materiały, które zdaniem Wykonawcy 

stanowią lub mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, a mogą być udostępnianie wyłącznie członkom Komisji Przetargowej 

(biegłym, rzeczoznawcom), muszą być opisane słowem „Nie udostępniać – informacja stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

5. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich ujawnienie na 

zasadach określonych w ustawie. 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 

przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

 

XVI.  ZAŁĄCZNIKI. 

 

Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy; 

3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia z art. 24 Ustawy; 

4.  Załącznik nr 4 – informacja dotycząca braku przynależności do grupy kapitałowej;  
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5. Załącznik nr 5 – projekt umowy; 

6. Załącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, wraz projektem technicznym i 

projektem wykonawczym; 

7. Załącznik nr 7 – przedmiar robót. 

 

 

 

Zatwierdził: 

………………………………………….     

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mirkowie 

Edyta Podyma 

 

 


