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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
1. Informacje ogólne: 

1.1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Franciszka Ratajczaka w 
Kościanie 

1.2. Adres: Kościan, ul. Wielichowska 43a, tel. 65 511 41 35 
1.3. Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi 
zmianami). 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Wymiana okien w piwnicy, korytarzach i na klatce schodowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43a. 
CPV 45.42.11.32-8 (instalowanie okien), 45.44.21.00-8 (roboty malarskie) 
Zakres prac obejmuje: 
 wykucie starych okien drewnianych, 
 montaż okien PVC przy użyciu pianki montażowej oraz zastosowaniu taśmy 

paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej od strony zewnętrznej i wewnętrznej, 
 obróbkę ościeży płytą gipsowo-kartonową zgodnie ze sztuką budowlaną tj. z 

użyciem narożników i szpachlowaniem,  
 wymianę parapetów zewnętrznych -  blacha ocynkowana  ~ 44 m2, z ewentualnym 

wyrównaniem podłoża o grubości do 5 cm,  
 malowanie farbą emulsyjną wokół okien na średnią szerokość  0,5 m – ~213 m2. 
 malowanie krat zewnętrznych 
 wywóz i utylizację zdemontowanych elementów; koszty utylizacji okien należy 

umniejszyć o zysk ze złomowania  parapetów zewnętrznych. 
Parametry okien: 
 rama z profili 6-komorowych – szerokość profilu winna być większa niż 80 mm. 
 ramy i okucia w kolorze białym, 
 szklenie 3-szybowe – współczynnik przenikania ciepła U = 0,5 W/m2K. 

 
Przed montażem  Zamawiający sprawdzi zgodność opisów profili na oknach z 
wymaganiami SIWZ. 
Orientacyjne wymiary, kształty i sposób otwierania przedstawiono w załączniku nr 7 do 
SIWZ. Wymiary okien Wykonawca winien sprawdzić indywidualnie na miejscu 
wbudowania. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość okien w stosunku do parapetów 
zewnętrznych. Oparcie okien winno być poniżej parapetów. 
Prace należy wykonywać sukcesywnie, w terminach wcześniej uzgodnionych z Dyrekcją 
Szkoły. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

4. Termin wykonania zamówienia:   do 08.08.2014 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 



 2

A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP (zawarte w formularzu 
ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ) 

B. Posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 
 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą wymiany stolarki 
na kwotę co najmniej 90.000 PLN brutto, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody, czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia lub inne 
dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 
budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: 
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  które 

będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 
Osoba proponowana na kierownika budowy musi posiadać wykształcenie 
wyższe lub średnie techniczne oraz doświadczenie min. 3 lata w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy, 

 oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoby te powinny 
posiadać  niezbędne kwalifikacje  tzn. uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych obejmujących 
specjalności: 

1. konstrukcyjno-budowlaną,  
D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie dotyczące art.22 ust.1 ustawy PZP (zawarte w formularzu 
ofertowym) 

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału wg kryteriów spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów (wymienionych w punkcie  6 
SIWZ), jakie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca dołączy do oferty. 
Jeżeli  z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia każdego Wykonawcy składającego 
ofertę w dniu składania ofert, w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz 
Wykonawcy, z  którym zamierza zawrzeć umowę przed jej podpisaniem, czy nie 
znajduje się on w  wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem sądu.  
Aktualizowany wykaz wykonawców znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art.24.1 ustawy PZP : 
 
6.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22.1 

ustawy PZP należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, 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 (zgodnie z załącznikiem nr 3); 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności., oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 2); 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (oświadczenie zawarte w załączniku nr 2) 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
PZP należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4); 
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
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ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt.6.2. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o zamówienie publiczne z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 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 - dokumenty 
powyższe powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 Jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma     
siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej, 
zastępuje  się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym  organem sądowym,  
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca   ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  
 Wymagania co do daty wystawienia stosuje się odpowiednio. Dokumenty te należy  
 złożyć w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez  
 wykonawcę.  
 Dokumenty sporządzone w  języku obcym winny być złożone wraz z  tłumaczeniem  
 na  język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 
 
7. Podwykonawcy 

7.1. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego zawarta między wykonawcą, a podwykonawcą, między 
podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
Umowa taka powinna zawierać szczegółowy opis usługi, dostawy lub roboty 
budowlanej wykonywanej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, wartość 
umowy (przy czym wartość umowy o podwykonawstwo nie może być wyższa niż 
wartość niniejszej umowy), termin wykonania prac, termin płatności. 

7.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

7.3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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7.4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
 niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt.7.3. 

7.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w pkt.7.4. 

7.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego. 

7.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

7.10. W przypadku, o którym mowa w pkt.7.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

7.11. Przepisy pkt. 7.2-7.10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

7.12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

7.13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 7.12, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7.14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7.15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
pkt. 7.12. Wykonawca zgłasza uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
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7.16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 7.15, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

7.17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7.12, zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7.18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7.12, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

7.19. W sytuacji, kiedy Wykonawca korzysta z podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców płatność nastąpi w   następujących etapach: 
 po odbiorze prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy za część prac, którą 

zrealizował Wykonawca 
 pozostała płatność (część za prace wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę) zostanie zapłacona w momencie przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (dowodem takim 
będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dowód 
uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) 
 

8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
Wszelkie oświadczenia i dokumenty przekazywane pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcami faksem lub drogą elektroniczną muszą dla swej ważności być 
jednocześnie potwierdzone w formie pisemnej. 
Numer faksu Zamawiającego:  65 512 64 66 
Adres elektroniczny Zamawiającego:  sekretariat@zsp-koscian.pl 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na piśmie wszystkim wykonawcom, którzy 
pobrali specyfikację, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
chyba  że wniosek o wyjaśnienie wpłynie po dniu, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert – tzn. po 29.05.2014 r.  
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ.  
Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z  oferentami są: 
Pani Małgorzata Durek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,    
tel. 65 511 41 35. 

      Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców. 
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9. Wadium 
Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium  w wysokości 4.000 
wadium należy wpłacić przelewem na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kościanie  nr konta 38 8666 0004 2002 0100 0579 0011,  wykonawca może wnieść 
wadium również  w  poręczeniach bankowych lub  poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, 
poz.275 z późn. zm.) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika 
głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za 
zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem 
ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty 
wadium  w  przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.  
 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy    
 dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium  (oryginał lub kopia   poświadczona 
przez  wykonawcę lub osobę upoważnioną).  
Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę i godzinę    uznania na 
rachunek Zamawiającego (datę i godzinę wpływu na konto   Zamawiającego), a nie 
dokonania polecenia przelewu. 
Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty 
dołączyć należy oryginał dokumentu. 
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

a. wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie 
uzupełnił dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od 
niego 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
10. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 

04.07.2014 r. 
 

11. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej 
 Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu ofertowym, 

podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, stanowiącym zał. 
nr 1 do specyfikacji. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 
wykonawcy winne być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy 

 Do oferty należy dołączyć: 
 wypełniony kosztorys ofertowy, 
 pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z 
przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno 
być przedstawione w formie oryginału. 
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 Do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy PZP  albo informację 
o tym, że wykonawca  nie należy do grupy kapitałowej  (załącznik nr  5) 

 Wszystkie strony oferty oraz wszelkie poprawki powinny być poparte podpisem 
osoby uprawnionej 

 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu 
 Oferta powinna być spięta w sposób trwały, zapakowana w dwóch kopertach, 

każda powinna być zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana  przez 
wykonawcę i opisana w następujący sposób: 
 

„Przetarg nieograniczony – Wymiana okien ZSP Kościan 
Nie otwierać przed dniem 05.06.2014  roku,  godz. 10:00” 

 
       Zamawiający nie ponosi konsekwencji złożenia oferty niezgodnie z w.w.  
           opisem i potraktowanie jej jako zwykłej korespondencji. 
 W ofercie można zastrzec dane, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 
r. nr 153 poz.1503) 

 Wykonawca w swojej ofercie wskazuje, którą część zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 
 Składanie ofert: sekretariat E Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul. 

Wielichowska 43a, do dnia 05.06.2014 r. do godz. 9:50 lub przesłać do w.w. 
terminu na adres zamawiającego. Oferty złożone po terminie zwraca się 
niezwłocznie. 

 Otwarcie ofert: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, ul. Wielichowska 
43a, sala nr 0, w dniu  05.06.2014 r. o godz.10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z  

opisu przedmiotu zamówienia oraz z przedmiaru robót.  
 W związku z powyższym zaleca się przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej 

w miejscu realizacji zamówienia oraz szczegółowo zapoznać się z warunkami 
realizacji zamówienia.. 

 Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe. Cena ta jest ceną  
ostateczną. Stawka podatku VAT za przedmiotowe roboty wynosi 23 %. 

 Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 
 Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust.2  ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
 



 9

14. Opis kryteriów wyboru oferty: 
 Cena      100 % 
Zamawiający obliczy ilość punktów dla danego Wykonawcy zgodnie ze wzorem: 
Ilość punktów = (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferty badanej) * 100 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość   punktów. 
 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy: 
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którzy 
złożyli oferty.   
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

 ksero uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z oświadczeniem 
kierownika budowy o podjęciu obowiązków, 

 aprobaty techniczne dotyczące oferowanej stolarki, w celu sprawdzenia 
zgodności zaproponowanych okien z wymaganiami SIWZ 

 
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy,  w wysokości  8 %  ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wniesione w formie pieniężnej, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo- kredytowej (z tym, że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b 
ust.5 pkt.2 ustawy z dnia  9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
zamówienia pozostaje kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia   należytego 
wykonania umowy. 

 
17. Istotne  postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę 

obowiązywać będą kary umowne: 
 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

umowy za każdy dzień zawinionej zwłoki w terminowym wykonaniu 
zamówienia, 

 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5% wartości 
umowy za każdy dzień zwłoki w usuwaniu przez wykonawcę powstałych wad, 
liczonej od dnia wyznaczenia na usunięcie wad, 

 W razie odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
zamawiającego, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wartości prac pozostałych do wykonania, objętych zamówieniem, 

 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,2 % wartości niniejszej 
umowy,  za każdy dzień zwłoki, 

 w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości niniejszej umowy, 
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 w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % 
wartości niniejszej umowy, 

 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty 0,5 % wartości niniejszej umowy, 

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez zamawiającego przekroczy kwotę należnej kary umownej, 
możliwe jest dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych wynikających z 
umowy z kwoty należności, a wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na takie 
potrącenie należności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego    mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wszystkie zmiany postanowień umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem  
     nieważności, zgodnie z okolicznościami zawartymi w art.144.1 ustawy PZP. 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym  
wnioskiem o zmianę ceny umownej.   W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia 
dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Zmiany umowy dotyczyć mogą przedłużenia terminu realizacji umowy, w sytuacji        
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac, 
przesunięcie terminu nastąpi o taką liczbę dni, w których trwały niekorzystne warunki 
atmosferyczne – potwierdzeniem zaistnienia tej sytuacji będzie pisemne zgłoszenie do 
Zamawiającego potwierdzone  przez przedstawiciela Zamawiającego, zawierające datę  
wstrzymania prac. Data ponownego rozpoczęcia prac winna być również 
udokumentowana w formie pisemnej, przez obie strony. 

7. Wszelkie wnioski i dokumenty dotyczące ewentualnych zmian w umowie wymagają 
formy pisemnej. 

8. Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi na numer rachunku 
bankowego wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 
faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez 
upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.  

9. Zamawiający ma prawo do żądania od wykonawcy odszkodowania przewyższającego  
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody 
przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

10. Zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w 
przypadku niedotrzymania terminu płatności wynagrodzenia. 

11. Wykonawca udziela zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy oraz na 
wbudowane materiały 3 – letniej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w 
dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu  umowy 
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18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy przysługuje wniesienie 
odwołania wobec poniższych czynności: 

 Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
 Odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.182 ustawy PZP.  
Zgodnie z art.181 ustawy PZP Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  

 
19. Opis części zamówienia: nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
20. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 
 

21. Informacja o ofertach wariantowych: nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych. 
 

22. Informacja o walutach obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym, a wykonawcą 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 

23. Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
W przypadku składania oferty przez kilka występujących wspólnie podmiotów (konsorcjum), 
podmioty te: 
- dołączają do oferty pełnomocnictwo, w którym ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

- składają razem jedną ofertę, podpisaną przez ustanowionego pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

- podlegają takim samym warunkom podmiotowym, określonym w punkcie 5 SIWZ,  jak   
pozostali oferenci 

- dołączają do oferty wymienione w SIWZ dokumenty 
Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy konsorcjum, 
która: 

a) stwierdza, iż partnerzy konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych 
zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia publicznego 

b) jest zawarta co najmniej na czas trwania umowy o wykonanie zamówienia 
publicznego, powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi 

c) jest zawarta w formie pisemnej. 
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Złożone oferty będzie rozpatrywała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego w 
trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w składzie:  

1. Grażyna Jankowska               -        przewodniczący komisji 
2. Maria Żuchowska                -        członek komisji 
3. Eliza Klorek                          -        członek komisji 
4. Edyta Lester    -        sekretarz komisji 

 
 
 

Załączniki : 
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem dotyczącym art.22 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 
2. Wykaz osób 
3. Wykaz wykonanych robot 
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5. Informacja o  braku przynależności do grupy kapitałowej   
6. Projekt umowy 
7. Wymiary, kształty i sposób otwierana okien 
8. Uproszczony kosztorys ofertowy  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kościan, dnia  22.05.2014 r.  


