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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

ZAMAWIAJ�CY: 
 

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówie� Publicznych Urz�du Miasta Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
(pok. nr 397) 

ZAPRASZA DO ZŁO�ENIA OFERTY W POST�POWANIU PROWADZONYM W 
TRYBIE  

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
O WARTO�CI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKRE�LONYCH W 

PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 
 
„Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – 

etap 1 obejmuj�cy toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcz�t, toalety 
chłopców) i toalety na 1 pi�trze (toalety dziewcz�t)” 

 
SPIS TRE�CI : 
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawno�� post�powania; 
Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie warunków udziału w post�powaniu, opis 

warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja; 
Rozdział VIII Wyja�nienia tre�ci siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania si� wykonawców z 

zamawiaj�cym;  
Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział X Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XII Zawarcie umowy;  
Rozdział XIII Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej; 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Zał�czniki: 
  Zał�cznik nr 1 – oferta cenowa; 
  Zał�cznik nr 1 a – zbiorcze zestawienie kosztów robót  
  Zał�cznik nr 2 – o�wiadczenie; 
  Zał�cznik nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; 
  Zał�cznik nr 4 – wykaz prac podobnych; 
  Zał�cznik nr 5 – wzór umowy; 
  Zał�cznik nr 6 – dokumentacja techniczna  
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z 
pó�n. zm.), zwana dalej ustaw�. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 
 
1. Na ofert� składaj� si�: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 

o�wiadczenia, zał�czniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporz�dz� oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi by� sporz�dzona na formularzu oferty, według wzoru stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do siwz. Dodatkowo wykonawca winien sporz�dzi� zbiorcze  zestawienie 
kosztów robót, według wzoru stanowi�cego zał�cznik 1 a do siwz.  

4. Oferta musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
r�cznie długopisem. Oferty nieczytelne zostan� odrzucone. 

5. Oferta musi by� podpisana przez osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli w 
imieniu wykonawcy. Upowa�nienie do podpisania oferty musi by� doł�czone do oferty w 
oryginale lub kopii po�wiadczonej za zgodno�	 z oryginałem przez notariusza, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów zał�czonych przez wykonawc�. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopi� jakiego� dokumentu, musi by� ona 
po�wiadczona za zgodno�� z oryginałem przez wykonawc� (wykonawca składa własnor�czny 
podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodno��”), z zastrze
eniem pkt 5 oraz Rozdział III 
pkt 2 niniejszej siwz. Je�eli do reprezentowania wykonawcy upowa�nione s� ł�cznie dwie 
lub wi�cej osób, kopie dokumentów musz� by� potwierdzone za zgodno�� z oryginałem 
przez te osoby.  

7. Je�eli który� z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawc� jest sporz�dzony w 
j�zyku obcym dokument taki nale�y zło�y� wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski 
po�wiadczonym przez wykonawc�. Dokumenty sporz�dzone w j�zyku obcym bez 
wymaganych tłumacze� nie b�d� brane pod uwag�. 

8. Zaleca si�, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany, musz� by� przez niego parafowane. 

9. Wykonawca składa tylko jedn� ofert�.  
10. Zamawiaj�cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Oferta musi obejmowa� cało�� zamówienia, nie dopuszcza si� składania ofert cz��ciowych.  
12. Zamawiaj�cy przewiduje udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych, o ł�cznej warto�ci nie 

przekraczaj�cej 50 % warto�ci zamówienia podstawowego. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 
14. Zaleca si�, aby wykonawca zamie�cił ofert� w zewn�trznej i wewn�trznej kopercie z tym, �e: 

1) zewn�trzna koperta powinna by� oznaczona w nast�puj�cy sposób: Gmina Miasto 
Szczecin – Biuro ds. Zamówie� Publicznych, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
pok. nr 397, przetarg nieograniczony, "oferta na Remont toalet w budynku 
Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmuj�cy 
toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcz�t, toalety chłopców) i 
toalety na 1 pi�trze (toalety dziewcz�t)" oraz „nie otwiera	 przed 27.07.2009 r., godz. 
11.00” - bez nazwy i piecz�tki wykonawcy;; 

2) koperta wewn�trzna powinna zawiera� ofert� i by� zaadresowana na wykonawc�, tak aby 
mo�na było odesła� ofert� w przypadku jej wpłyni�cia po terminie. 

15. Je�eli oferta wykonawcy nie b�dzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiaj�cy 
nie b�dzie ponosi� �adnej odpowiedzialno�ci za nieterminowe wpłyni�cie oferty. 
Zamawiaj�cy nie b�dzie ponosi� odpowiedzialno�ci za nieterminowe zło�enie oferty w 
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szczególno�ci w sytuacji, gdy oferta nie zostanie zło�ona do pokoju wskazanego w pkt 14 
ppkt 1) lecz wpłynie do kancelarii Urz�du Miasta. 

 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany oraz wycofa� zło�on� przez siebie ofert� przed 

terminem składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, �e ofert� sw� 

wycofuje, w zamkni�tej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z 
dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne o�wiadczenie, i� ofert� sw� 
zmienia, okre�laj�c zakres i rodzaj tych zmian a je�li o�wiadczenie o zmianie poci�ga za 
sob� konieczno�� wymiany czy te� przedło�enia nowych dokumentów – wykonawca 
winien dokumenty te zło�y� . 
Powy�sze o�wiadczenie i ew. dokumenty nale�y zamie�ci� w kopercie wewn�trznej i 
zewn�trznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 
zewn�trzna  powinna mie� dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie mo�e wprowadzi� zmian do oferty oraz wycofa� jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Oferty zło�one po terminie składania zamawiaj�cy zwraca wykonawcom bez otwierania, po 
upływie terminu do wniesienia protestu. 

 
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 
 
1. Wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w 

post�powaniu albo do reprezentowania ich w post�powaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdowa� si� w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi by� zło�one w oryginale lub kopii po�wiadczonej za 
zgodno�� z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiaj�cym w toku post�powania; zwraca si� do 
zamawiaj�cego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiaj�cy kieruje informacje, 
korespondencj�, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub wi�cej wykonawców, powinna spełnia� 
nast�puj�ce wymagania: 
1) oferta wspólna powinna by� sporz�dzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotycz�ce własnej firmy, takie jak np.: odpis z wła�ciwego rejestru albo 
za�wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno�ci gospodarczej, – składa ka�dy z 
wykonawców składaj�cych ofert� wspóln� w imieniu swojej firmy;  

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, o�wiadczenia, harmonogramy itp. 
składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składaj�cych 
ofert� wspóln�, 

5. Wspólnicy spółki cywilnej s� traktowani jak wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� i maj� do 
nich zastosowanie zasady okre�lone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania post�powania) wykonawcy składaj�cy 
ofert� wspóln� b�d� mieli obowi�zek przedstawi� zamawiaj�cemu umow� konsorcjum, 
zawieraj�c�, co najmniej: 
1) zobowi�zanie do realizacji wspólnego przedsi�wzi�cia gospodarczego obejmuj�cego 

swoim zakresem realizacj� przedmiotu zamówienia, 
2) okre�lenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowi�zywania umowy, który nie mo�e by� krótszy, ni� okres obejmuj�cy realizacj� 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jako�ci i r�kojmi. 
 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno�	 post�powania 
 
1. Zamawiaj�cy prowadzi protokół post�powania. 
2. Protokół post�powania wraz z zał�cznikami jest jawny. Protokół i zał�czniki do protokołu 

udost�pnia si� na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa�nieniu 
post�powania, z tym �e oferty udost�pnia si� od chwili ich otwarcia.  

3. Udost�pnienie protokołu lub zał�czników mo�e nast�pi� przez wgl�d w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiaj�cego, przesłanie kopii poczt�, faksem lub drog� elektroniczn�, 
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiaj�cego wnioskodawca w trakcie wgl�du do protokołu lub zał�czników w 
miejscu wyznaczonym przez zamawiaj�cego nie mo�e samodzielnie kopiowa� lub utrwala� 
za pomoc� urz�dze� lub �rodków technicznych słu��cych do utrwalania obrazu tre�ci 
zło�onych ofert. 

5. Je�eli przesłanie kopii protokołu lub zał�czników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególno�ci z uwagi na ilo�� ��danych do przesłania 
dokumentów, zamawiaj�cy informuje o tym wnioskodawc� i wskazuje sposób, w jaki mog� 
by� one udost�pnione. 

6. Je�eli udost�pnianie protokołu lub zał�czników b�dzie si� wi�zało z konieczno�ci� 
poniesienia dodatkowych kosztów, zwi�zanych z wskazanym przez wnioskodawc� sposobem 
udost�pniania lub konieczno�ci� przekształcenia protokołu lub zał�czników koszty te 
pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia si� informacji stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je�eli wykonawca, nie pó�niej ni� w terminie 
składania ofert, zastrzegł, �e nie mog� one by� udost�pniane. 

8. W przypadku zastrze�enia informacji wykonawca ma obowi�zek wydzieli� z oferty 
informacje stanowi�ce tajemnic� jego przedsi�biorstwa i oznaczy� je klauzul� „nie 
udost�pnia�. Informacje stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
pó�niejszymi zmianami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrze�e w ofercie informacje, które nie stanowi� tajemnicy 
przedsi�biorstwa lub s� jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych 
lub odr�bnych przepisów, informacje te b�d� podlegały udost�pnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrze�one dokumenty. 
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ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj�ce spełnianie warunków udziału w 
post�powaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne 
dokumenty wymagane w ofercie. 

 
1. O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� wykonawcy, którzy: 

1) posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli 
ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�,  

2) posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi� pisemne zobowi�zanie 
innych podmiotów do udost�pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

3) znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia, 
5) spełniaj� nast�puj�ce warunki dodatkowe: 

a) dysponuj� lub b�d� dysponowa	 minimum 3 osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiaj�cy uzna, �e wykonawca dysponuje lub b�dzie dysponował  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia je�li wyka�e m.in..: 
 
• 1 osob� posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalno�ci konstrukcyjno – budowlanej. Osoba ta musi przynale�e� do 
wła�ciwej izby samorz�dy zawodowego. 

• 1 osob� posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalno�ci sanitarnej. Osoba ta musi przynale�e� do wła�ciwej izby samorz�dy 
zawodowego. 

• 1 osob� posiadaj�c� uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalno�ci elektrycznej. Osoba ta musi przynale�e� do wła�ciwej izby 
samorz�dy zawodowego. 

 
Zamawiaj�cy nie przewiduje ł�czenia ww. funkcji. 
 
Warunek zostanie uznany przez zamawiaj�cego za spełniony, je�eli wykonawcy 
składaj�cy ofert� wspóln� b�d� spełnia� go ł�cznie. 

 
 

b) wykonali nale�ycie w okresie ostatnich pi�ciu lat przed dniem wszcz�cia 
post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy – w tym okresie minimum trzy prace podobne do obj�tych 
przedmiotem zamówienia. 
 
Za prac� podobn� zamawiaj�cy uzna prace polegaj�ce na wykonaniu robót 
budowlanych o warto�ci brutto nie mniejszej ni� 100 000,00 złotych, słownie: sto 
tysi�cy złotych i zero groszy, ka�da praca. Pod okre�leniem roboty budowlane nale�y 
rozumie� - roboty bran�y ogólnobudowlanej i bran�y sanitarnej oraz bran�y 



Nr sprawy BZP/104/09 

 6 

elektrycznej bez konieczno�ci okre�lania udziału poszczególnych rodzajów robót w 
całkowitej warto�ci pracy podobnej.     

Ocena spełniania warunków udziału w post�powaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów zło
onych przez Wykonawc�, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 

2. Ka�dy z wykonawców ma obowi�zek zło�y� nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty 
potwierdzaj�ce spełnienie warunków udziału w post�powaniu: 
1) O�wiadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowi�cego zał�cznik nr 2 do niniejszej 

siwz o spełnianiu warunków okre�lonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. o�wiadczenie składa pełnomocnik  
w imieniu wykonawców składaj�cych ofert� wspóln�. 

2) Aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualne za�wiadczenie o wpisie do 
ewidencji działalno�ci gospodarczej (je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno�ci), wystawione nie wcze�niej ni� 6 
miesi�cy przed upływem terminu składania ofert.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ka�dy z wykonawców 
składaj�cych ofert� wspóln�. 

3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub b�dzie dysponował wykonawca i które b�d� 
uczestniczy� w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia, niezb�dnych do wykonania zamówienia, a 
tak�e zakresu wykonywanych przez nie czynno�ci, według wzoru, stanowi�cego 
zał�cznik nr 3 do niniejszej siwz,   
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składaj� jeden wspólny wykaz osób 
którymi dysponuj� lub b�d� dysponowa�. 

4) Pisemne zobowi�zanie innych podmiotów do udost�pnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, je�eli w wykazie, o którym mowa  w ppkt 3, wykonawca wskazał osoby, 
którymi b�dzie dysponował. 

5) Dokumenty stwierdzaj�ce, 
e osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadaj� 
wymagane uprawnienia tj  

a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno�ci 
konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualne za�wiadczenie o przynale�no�ci tej osoby 
do wła�ciwej izby samorz�du zawodowego, 

b) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno�ci 
sanitarnej, oraz aktualne za�wiadczenie o przynale�no�ci tej osoby do wła�ciwej izby 
samorz�du zawodowego, 

c) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno�ci 
elektrycznej, oraz aktualne za�wiadczenie o przynale�no�ci tej osoby do wła�ciwej 
izby samorz�du zawodowego 

6) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych) w okresie ostatnich pi�ciu 
lat przed dniem wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia publicznego, a je�eli 
okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj�cych swoim 
rodzajem i warto�ci� robotom budowlanym stanowi�cym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich warto�ci oraz daty i miejsca wykonania według wzoru, stanowi�cego 
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zał�cznik nr 4 do niniejszej siwz oraz dokumenty – np. referencje potwierdzaj�ce, 
e 
roboty te zostały wykonane nale
ycie,  
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składaj�cy ofert� wspóln� składaj� 
jeden wspólny ww. wykaz. 

 
3. Ponadto wykonawcy maj� doł�czy� do oferty nast�puj�ce dokumenty: 

1) ofert� cenow� zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 
W przypadku składania oferty wspólnej nale�y zło�y� jeden dokument 

2)  zbiorcze zestawienie kosztów robót z podaniem cen, których suma musi by� równa cenie 
oferty, wg wzoru stanowi�cego zał�cznika nr 1a do siwz. 

3) odpowiednie pełnomocnictwa; 
Tylko w sytuacjach okre�lonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku 
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 

4) o�wiadczenie według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do siwz wskazuj�ce cze�� 
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (je�eli 
wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 
W przypadku składania oferty wspólnej nale�y zło�y� jeden dokument 
 

4. Zamawiaj�cy wezwie wykonawców, którzy w okre�lonym terminie nie zło�� o�wiadcze�  
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie zło�yli 
pełnomocnictw, albo którzy zło�yli wymagane przez zamawiaj�cego o�wiadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj�ce bł�dy lub którzy zło�yli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich zło�enia w wyznaczonym terminie, chyba �e mimo ich zło�enia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. 
Zło�one na wezwanie zamawiaj�cego o�wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza� 
spełnianie przez wykonawc� warunków udziału w post�powaniu oraz spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymaga� okre�lonych przez zamawiaj�cego, nie pó�niej ni� w 
dniu, w którym upłyn�ł termin składania ofert. 

5. W przypadku zał�czenia do oferty innych dokumentów ni� wymagane przez zamawiaj�cego 
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca si� aby stanowiły one odr�bn� cz���, 
niezł�czon� z ofert� w sposób trwały. Dokumenty takie nie b�d� podlegały ocenie  
przez zamawiaj�cego 

 
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) siwz składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzaj�ce odpowiednio, �e: 
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci, 

1. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny by� wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy 
przed upływem terminu składania ofert.  

2. Je�eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje si� dokumentów o których mowa w pkt 1 zast�puje si� je 
dokumentem zawieraj�cym o�wiadczenie zło�one przed notariuszem, wła�ciwym organem 
s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego lub gospodarczego 
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odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib� lub 
miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje si� odpowiednio. 

 
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja 

 
1. Termin wykonania zamówienia nie mo�e by� dłu�szy ni� 60 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania placu budowy. 
2. Wymagany przez zamawiaj�cego minimalny okres gwarancji – 60 miesi�cy od dnia 

podpisania ko�cowego protokołu odbioru robót.. 
 
ROZDZIAŁ VIII Wyja�nienia tre�ci SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

si� wykonawców z zamawiaj�cym  
 
1. Zamawiaj�cy urz�duje w nast�puj�cych dniach (pracuj�cych) od poniedziałku do pi�tku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 
2. O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawca 

przekazuj� pisemnie, z zastrze�eniem pkt 3. 
3. Zamawiaj�cy dopuszcza porozumiewanie si� za pomoc� faksu, przy przekazywaniu 

nast�puj�cych dokumentów: 
1) pytania i wyja�nienia dotycz�ce tre�ci siwz, 
2) modyfikacje tre�ci siwz, 
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 

86 ustawy oraz odpowied� zamawiaj�cego 
4) wniosek o wyja�nienie i wyja�nienie tre�ci oferty, 
5) wniosek o wyja�nienie i wyja�nienia dotycz�ce o�wiadcze� i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
8) informacje o poprawieniu innych omyłek polegaj�cych na niezgodno�ci oferty ze 

specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, niepowoduj�cych istotnych zmian w 
tre�ci oferty 

9) o�wiadczenie wykonawcy w kwestii wyra�enia zgody na poprawienie innych omyłek 
polegaj�cych na niezgodno�ci oferty ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, 
niepowoduj�cych istotnych zmian w tre�ci oferty 

10) wniosek zamawiaj�cego o wyra�enie zgody na przedłu�enie terminu zwi�zania ofert� 
oraz odpowied� wykonawcy, 

11) o�wiadczenie wykonawcy o przedłu�eniu terminu zwi�zania ofert�,   
12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali  

z post�powania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
13) zawiadomienie o uniewa�nieniu post�powania, 
14) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 

4. Je�eli zamawiaj�cy lub wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, ka�da ze stron na ��danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 



Nr sprawy BZP/104/09 

 9 

5. Korespondencja przesłana za pomoc� faksu po godzinach urz�dowania zostanie 
zarejestrowana w nast�pnym dniu pracy zamawiaj�cego i uznana za wniesion� z dat� tego 
dnia. 

6. Post�powanie odbywa si� w j�zyku polskim w zwi�zku z czym  wszelkie pisma, dokumenty, 
o�wiadczenia itp. składane w trakcie post�powania mi�dzy zamawiaj�cym a wykonawcami 
musz� by� sporz�dzone w j�zyku polskim. 

7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. 
Zamawiaj�cy wymaga, aby wszelkie pisma zwi�zane z post�powaniem były kierowane 
wył�cznie na ten adres. 

8. Zamawiaj�cy nie zamierza zwoływa� zebrania wykonawców. 
9. Osob� uprawnion� do bezpo�redniego kontaktowania si� z wykonawcami jest p. Joanna 

Martyniuk tel. (091) 4245 009 w godz. 9.00 – 14.00, fax (091) 4245 104 (czynny cał� dob�), 
10. Wykonawca mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci siwz. Zamawiaj�cy 

udzieli niezwłocznie wyja�nie�, chyba �e pro�ba o wyja�nienie tre�ci siwz wpłynie do niego 
na mniej ni� 6 dni przed terminem składania ofert. 

11. Tre�� zapyta� wraz z wyja�nieniami Zamawiaj�cy przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał siwz bez ujawniania �ródła zapytania oraz udost�pnia na stronie internetowej. 

12. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e przed upływem terminu składania ofert 
zmieni� tre�� specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan� zmian� specyfikacji 
zamawiaj�cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, a je�eli specyfikacja jest udost�pniana na 
stronie internetowej, zamieszcza j� tak�e na tej stronie. 

13. Je�eli w wyniku zmiany tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz�cej 
do zmiany tre�ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb�dny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiaj�cy przedłu�a termin składania ofert i informuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, oraz na 
stronie internetowej, je�eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost�pniana 
na tej stronie. 

 
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiaj�cy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Podstaw� wyliczenia ceny ofertowej 

powinna by� dla wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.   
2. Cena ofertowa ma obejmowa� wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia s�    

konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do u�ytkowania przedmiotu zamówienia 
obejmuj�cego „Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w 
Szczecinie – etap 1 obejmuj�cy toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety dziewcz�t, 
toalety chłopców) i toalety na I  pi�trze ( toalety dziewcz�t)”. Wykonawca zobowi�zany jest 
na wezwanie Zamawiaj�cego przedstawi� szczegółowe kalkulacje ceny , w czasie trwania 
przetargu jak i po wyborze oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po 
zako�czeniu zamówienia. 

3. Cena ofertowa musi zawiera� równie�: 
1) koszt robót przygotowawczych na terenie obj�tym przedmiotem zamówienia, roboty  

rozbiórkowe i porz�dkowe, 
2) koszty zwi�zane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie  
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prace porz�dkowe zwi�zane z zako�czeniem przedmiotu zamówienia, 
3) koszty zwi�zane z usuni�ciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich  

zagospodarowaniem  (wywóz z terenu budowy,  składowanie  na wysypisku, utylizacja 
itp.), 

4) koszty rusztowa� i wszelkiego rodzaju sprz�tu, narz�dzi i urz�dze� koniecznych do 
u�ycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

5) koszty zwi�zane z zaj�ciem pasa drogowego (jezdni i chodnika), je�eli zajdzie taka 
konieczno�� dla zrealizowania przedmiotu umowy,  

6) koszty wykonania w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiaj�cemu dwóch 
egzemplarzy, wszelkich wymaganych przepisami bada�, sprawdze�, pomiarów w tym 
pomiarów geodezyjnych oraz sporz�dzenia wymaganych przepisami protokołów, 
inwentaryzacji, sporz�dzenie �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, itp  

 7) sporz�dzenie w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiaj�cemu dwóch egzemplarzy       
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i 
Kierowników robót nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej ( je�eli takie wyst�pi� w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 
projektantów bran�owych, 

 8)  podatek VAT, 
 9) wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do  

u�ytkowania przedmiotu zamówienia 
4. Rozliczenia mi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc� b�d� prowadzone w walucie PLN. 
5. Cena musi by� wyra�ona w złotych polskich niezale�nie od wchodz�cych w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena b�dzie brana pod uwag� przez komisj� przetargow� w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Zastosowanie przez wykonawc� stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowi�zuj�cymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

7. Bł�d w obliczeniu ceny, którego nie mo�na poprawi� na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa 
zamówie� publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofert� nale
y zło
y	 w Biurze ds. Zamówie� Publicznych Urz�du Miasta Szczecin, Pl. 

Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 397, w terminie do dnia 27.07.2009 r., do 
godz. 10.30. Za termin zło�enia oferty uwa�a si� termin jej wpłyni�cia do zamawiaj�cego. 

2. Oferty b�d� podlega� rejestracji przez zamawiaj�cego. Ka�da przyj�ta oferta zostanie 
opatrzona adnotacj� okre�laj�c� dokładny termin przyj�cia oferty tzn. dat� kalendarzow� oraz 
godzin� i minut�, w której została przyj�ta. Do czasu otwarcia ofert, b�d� one 
przechowywane w sposób gwarantuj�cy ich nienaruszalno��. 

3. Otwarcie ofert odb�dzie si� w dn. 27.07.2009 r., o godz. 11.00 w Biurze ds. Zamówie� 
Publicznych Urz�du Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pok. nr 
397. 

4. Post�powanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisj� przetargow� 
powołan� Zarz�dzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 300 z dnia 26 czerwca 2009 r. 

5. Post�powanie toczy� si� b�dzie z podziałem na cz���: jawn� i niejawn�. 
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6. Zamawiaj�cy bezpo�rednio przed otwarciem ofert poda kwot�, jak� zamierza przeznaczy� na 
sfinansowanie zamówienia. Nast�pnie zamawiaj�cy otworzy koperty z ofertami i ogłosi 
nazw� (firm�) i adres (siedzib�) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak�e informacje 
dotycz�ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w 
ofercie. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 6 zamawiaj�cy przeka�e niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: 
 

 cena najni�sza 
  ------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 100 % 

 cena oferty ocenianej 
 
3. Wykonawca pozostaje zwi�zany ofert� przez okres 30 dni. 
4. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 
5. Zamawiaj�cy dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegaj� 

wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiaj�cy odrzuci jego ofert�. 
Nast�pnie zamawiaj�cy dokona oceny, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z 
post�powania nie podlegaj� odrzuceniu.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiaj�cy mo�e ��da� od wykonawców wyja�nie� 
dotycz�cych tre�ci zło�onych ofert i dokumentów potwierdzaj�cych spełnianie warunków 
udziału w post�powaniu. 

7. Zamawiaj�cy poprawi w tek�cie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzgl�dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 
niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym wykonawc�, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiaj�cy poprawi w tek�cie oferty inne omyłki polegaj�ce na niezgodno�ci oferty ze 
specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, niepowoduj�ce istotnych zmian w tre�ci oferty 
niezwłocznie zawiadamiaj�c o tym wykonawc�, którego oferta została poprawiona. 

9. Je�eli oferta zawiera� b�dzie ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiaj�cy zwróci si� w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w okre�lonym 
terminie wyja�nie� dotycz�cych elementów oferty maj�cych wpływ na wysoko�� ceny. 

10. Zamawiaj�cy odrzuci ofert�, je�eli: 
1) jest niezgodna z ustaw�, 
2) jej tre�� nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrze�eniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 
3) jej zło�enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
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4) zawiera ra��co nisk� cen� w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została zło�ona przez wykonawc� wykluczonego z udziału w post�powaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 
6) zawiera bł�dy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor�czenia zawiadomienia nie zgodził si� na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 
8) jest niewa�na na podstawie odr�bnych przepisów. 

11. Oferty nie odrzucone zostan� poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 
okre�lonymi w siwz. 

12. Zamawiaj�cy wybierze ofert� najkorzystniejsz� na podstawie kryteriów oceny ofert 
okre�lonych w siwz. 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy zawiadomi wykonawców, 
którzy zło�yli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj�c nazw� (firm�) i adres tego wykonawcy, 

którego ofert� wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak�e nazwy (firmy), siedziby i 
adresy wykonawców, którzy zło�yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
zło�onych ofert zawieraj�cym punktacj� przyznan� ofertom w ka�dym kryterium oceny 
ofert i ł�czn� punktacj�, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj�c uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post�powania, podaj�c uzasadnienie faktyczne 
i prawne 

14. W przypadku wyst�pienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiaj�cy 
uniewa�nia post�powanie. 

15. O uniewa�nieniu post�powania zamawiaj�cy zawiadomi równocze�nie wszystkich 
wykonawców, którzy: 
1) ubiegali si� o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewa�nienia post�powania przed 

upływem terminu składania ofert,  
2) zło�yli oferty - w przypadku uniewa�nienia post�powania po upływie terminu składania 

ofert 
- podaj�c uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16. Zamawiaj�cy zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
zło�one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe 
oraz inne podobne materiały. 

 
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy 

 
1. Informacje o formalno�ciach, jakie powinny by	 spełnione w celu zawarcia umowy. 

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowi�zany jest skontaktowa� si� z 
zamawiaj�cym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i 
uzgodni� termin podpisania umowy. 
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2) Wykonawca ma obowi�zek zawrze� umow� zgodnie ze wzorem umowy stanowi�cym 
zał�cznik nr 5 do niniejszej siwz.  

3) Zawarta umowa b�dzie jawna i b�dzie podlegała udost�pnianiu na zasadach okre�lonych 
w przepisach o dost�pie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

 
2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 

1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiaj�cego, nie wcze�niej ni� w 8 dniu od daty 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

2) Zamawiaj�cy mo�e zawrze� umow� w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, je�eli w post�powaniu o udzielenie zamówienia 
została zło�ona tylko jedna oferta. 

3. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy. 
1) Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsz� zobowi�zany jest  

do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 
ustawy Prawo zamówie� publicznych w wysoko�ci 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie.  

2) Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy b�dzie słu�yło do pokrycia roszcze�  
z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy mo�e by� wniesione w: pieni�dzu, 
por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-
kredytowej (z tym, �e zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym), 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por�czeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 

4) Je�eli zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieni�dzu 
zamawiaj�cy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Je�eli zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieni�dzu, 
zamawiaj�cy zwróci je wraz z odsetkami wynikaj�cymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieni�dzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie mo�e by� wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej  

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tre�ci tych gwarancji musi w szczególno�ci 
jednoznacznie wynika�: 
a) zobowi�zanie gwaranta (banku, zakładu ubezpiecze�) do zapłaty do wysoko�ci 

okre�lonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze ��danie 
zamawiaj�cego zawieraj�ce o�wiadczenie, �e zaistniały okoliczno�ci zwi�zane  
z niewykonaniem lub nienale�ytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowi�zywania gwarancji,  
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.  

8) Zamawiaj�cy mo�e, na wniosek wykonawcy, wyrazi� zgod� na zmian� formy 
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ci�gło�ci zabezpieczenia  
i nie zmniejszenia jego wysoko�ci. 
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ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej 
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo�e dozna� 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiaj�cego przepisów ustawy, przysługuj� �rodki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: protest odwołanie i skarga.  

2. Wobec czynno�ci podj�tych przez zamawiaj�cego w toku post�powania oraz w przypadku 
zaniechania przez zamawiaj�cego czynno�ci, do której jest obowi�zany na podstawie ustawy, 
Wykonawca ma prawo wnie�� protest w terminach okre�lonych w ustawie. 

3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
4. Zamawiaj�cy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. 
5. Protest powinien wskazywa� oprotestowan� czynno�� lub zaniechanie zamawiaj�cego,  

a tak�e zawiera� ��danie, zwi�złe przytoczenie zarzutów oraz okoliczno�ci faktycznych  
i prawnych uzasadniaj�cych wniesienie protestu.  

6. Odwołanie przysługuje wył�cznie od rozstrzygni�cia protestu dotycz�cego: 
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w post�powaniu; 
2) wykluczenia wykonawcy z post�powania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty. 

7. Odwołanie wnosi si� do Prezesa Urz�du w terminie 5 dni od dnia dor�czenia rozstrzygni�cia 
protestu lub upływu terminu do rozstrzygni�cia protestu, jednocze�nie przekazuj�c jego kopi� 
zamawiaj�cemu. Zło�enie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urz�du. 

8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej 
ko�cz�ce post�powanie odwoławcze przysługuje skarga do s�du. 

 
 
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. 

Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – etap 1 obejmuj�cy toalety na parterze (toaleta dla 
personelu, toalety dziewcz�t, toalety chłopców) i toalety na I  pi�trze ( toalety dziewcz�t)” 

2. Kod CPV 45000000 – 7 – roboty budowlane  
3. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie wszystkich prac prowadz�cych do osi�gni�cia 

stanu zgodnego z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych pod nazw� „Przebudowa toalet w budynku Gimnazjum nr 34 
przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie” opracowanymi w kwietniu 2009 roku w 
Pracowni Projektowej ARCHidea ul. Podhala�ska 12/3 , 70-452 Szczecin, prowadzonej przez 
mgr in�. arch. Ann� Płatek oraz wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia s� 
konieczne do prawidłowego wykonania oraz przekazania do u�ytkowania zadania pod nazw� 
„Remont toalet w budynku Gimnazjum nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie – 
etap 1 obejmuj�cy toalety na parterze ( toaleta dla personelu, toalety dziewcz�t, toalety 
chłopców) i toalety na I  pi�trze ( toalety dziewcz�t)”, a tak�e ni�ej wymienione prace: 
1) roboty przygotowawczych na terenie obj�tym przedmiotem zamówienia, roboty  

rozbiórkowe i porz�dkowe, 
2) roboty zwi�zane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie  
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prace porz�dkowe zwi�zane z zako�czeniem przedmiotu zamówienia, 
3) roboty zwi�zane z usuni�ciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich  

zagospodarowaniem  ( wywóz z terenu budowy,  składowanie  na wysypisku, utylizacja 
itp.),  

4) dostarczenie, monta� i demonta� i wykorzystanie rusztowa� i wszelkiego rodzaju sprz�tu, 
narz�dzi i urz�dze� koniecznych do u�ycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

5) zaj�cie pasa drogowego (jezdni i chodnika, pobocza), je�eli zajdzie taka konieczno�� dla 
zrealizowania przedmiotu umowy,  

6) wykonanie w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiaj�cemu dwóch egzemplarzy 
wszelkich wymaganych przepisami bada�, sprawdze�, pomiarów w tym pomiarów 
geodezyjnych oraz sporz�dzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp  

7) sporz�dzenie w dwóch egzemplarzach i przekazanie Zamawiaj�cemu dwóch egzemplarzy 
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika budowy i 
Kierowników robót nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej ( je�eli takie wyst�pi� w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 
projektantów bran�owych, 

8) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzysz�ce, konieczne do 
wykonania w celu zrealizowania i oddania do u�ytkowania przedmiotu zamówienia 

 
4. Zakres prac okre�la dokumentacja techniczna zamieszczona w zał�czniku nr 6 do siwz, w tym: 
1) Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiaj�cego, na któr� składa si�: 

a) projekt budowlany z planem bioz i charakterystyk� energetyczn� budynku, bran�a: 
architektura  

b) projekt budowlany, bran�a: konstrukcja  
c) projekt budowlany, bran�a: sanitarna  
d) projekt budowlany, bran�a: elektryczna  
e) inwentaryzacja ,ekspertyza oceniaj�ca stan techniczny  
f) przedmiar robót – bran�a ogólnobudowlana  
g) przedmiar robót – bran�a sanitarna  
h) przedmiar robót – bran�a elektryczna 

Przedmiary robót przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj�cego maj� charakter pomocniczy. 
 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostarczone przez  
Zamawiaj�cego, na które składaj� si�: 

a) Specyfikacja techniczna, bran�a ogólnobudowlana  
b) Specyfikacja techniczna, bran�a sanitarna  
c) Specyfikacja techniczna, bran�a  elektryczna 

 
 
5. W zakres prac etapu 1 obejmuj�cego toalety na parterze (toaleta dla personelu, toalety 

dziewcz�t, toalety chłopców) i toalety na I pi�trze ( toalety dziewcz�t), a obj�tego 
przedmiotem niniejszego zamówienia nie wchodz� ni�ej wymienione pomieszczenia, które s� 
uj�te w dokumentacji projektowej :   

 
1) W�zeł sanitarny przy sali gimnastycznej na parterze 
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W projekcie  budowlanym, bran�a: architektura,  a wymienionym wy�ej w punkcie 4 ppkt 1) lit 
a), w�zeł sanitarny przy sali gimnastycznej na parterze opisano w punktach 5.1 i 5.4 oraz 
przedstawiono na rysunkach nr A1,nrA1A i Nr A1B 
2) Toalety wspólne ( pierwotnie toaleta dla dziewcz�t i chłopców; stan projektowany to toalety 
dla chłopców i toaleta m�ska dla personelu) na I pi�trze 
W projekcie  budowlanym, bran�a: architektura, a wymienionym wy�ej w punkcie 4 ppkt 1) lit 
a, toalety wspólne na I pi�trze opisano w punktach 5.3.2 i 5.6.2 oraz przedstawiono na rysunkach 
nr A5,nrA5A i Nr A5B 

 
Pomieszcze� wymienionych w pkt. 5 ppkt 1) i 2) nie nale�y uwzgl�dnia� i wycenia� w ofercie 
na realizacj� robót etapu 1 . 

    
6. Organizacja budowy: 

a) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami, 

b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
c) uporz�dkowanie terenu po zako�czeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych 

nawierzchni lub obiektów s�siaduj�cych do stanu z dnia przej�cia frontu robót. 
7. Warunki wykonawstwa: 

1) Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie z wiedz� techniczn�, zasadami sztuki 
budowlanej, obowi�zuj�cymi normami i przepisami w tym przepisami prawa 
budowlanego, 

2) Kierowanie robotami b�dzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadaj�cych 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób sprawuj�cych samodzielne funkcje 
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robót ), w stosunku do wykazu 
zawartego w ofercie, a tak�e w trakcie trwania budowy, wymaga ka�dorazowo akceptacji 
i zatwierdzenia Zamawiaj�cego. 

3) Przy wykonywaniu robót budowlanych mo�na stosowa� jedynie wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w 
budownictwie .  

4) Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych nazwy własne s� przykładowe. Dopuszcza si� materiały, urz�dzenia i 
technologie równowa�ne w stosunku do przywołanych w projekcie. Rozwi�zania 
równowa�ne zgodnie ze swoj� definicj�, musz� posiada� parametry nie gorsze ni� 
wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca mo�e zaproponowa� wył�cznie 
taki produkt, który b�dzie spełniał wszystkie wymagane parametry, normy i standardy 
jako�ciowe, co produkt okre�lony w dokumentacji projektowej, podaj�c producenta i 
nazw� oferowanego produktu oraz jego parametry, w formie odr�bnego o�wiadczenia 
które nale�y zał�czy� do oferty.  

8.  Wynagrodzenie Wykonawcy: 
1) Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne z ofert� cenow�. 
2) Nie przewiduje si� zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, zwi�zanych z realizacj� 

przedmiotu zamówienia. 
9.  Klauzule dodatkowe: 
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1) Wykonawca jest wytwarzaj�cym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach   z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku z pó�niejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji 
zamówienia ma obowi�zek udokumentowa� Zamawiaj�cemu sposób gospodarowania 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia.  

2) Sprawy sporne  rozpatrywana b�d� przez wła�ciwy S�d w Szczecinie. 
10. Odbiór ko�cowy: 

Przedmiotem odbioru ko�cowego b�dzie przedmiot zamówienia. 
11. Ubezpieczenia: 

Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowi�zuje si� dostarczy� Zamawiaj�cemu Polis� 
ubezpieczeniow� z tytułu Odpowiedzialno�ci Cywilnej na okres obejmuj�cy czas realizacji 
przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikaj�ca z polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia nie mo�e by� ni�sza ni� 150 000 złotych (sto pi�	dziesi�t tysi�cy złotych i 
zero groszy). 

10. Umowa: 
      Wzór Umowy stanowi Zał�cznik nr 5 do siwz. 

 
 


