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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Miasto Szczecin 

Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie im. Michała Kmiecika,  
ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin 

sp61@miasto.szczecin.pl 
 

ZAPRASZA DO ZŁO śENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONI śEJ KWOT OKRE ŚLONYCH W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 
„REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAW OWEJ NR 

61 
im. Michała Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin”  

 
SPIS TREŚCI :  
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warun-

ków. Wymagane dokumenty; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia oraz gwarancja i rękojmia; 
Rozdział VIII Wadium 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się wykonawców  

z zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 
 Załącznik nr 1 – formularz oferty; 
 Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej 
 Załącznik nr 4 –  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
 Załącznik nr 5 – wykaz  robót budowlanych 

Załącznik nr 6 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
    wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień; 
 Załącznik nr 7 – wzór umowy;  
 Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa:  
 Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
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 Załącznik nr 10 – przedmiary robót; 
 Załącznik nr 11 – przykładowy wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego; 
 Załącznik nr 12 – przykładowe wzory gwarancji naleŜytego wykonania umowy. 
  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwa-
na dalej ustawą. 
  

ROZDZIAŁ I  Forma oferty 

 
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświad-
czona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny pod-
pis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”), z zastrzeŜeniem wyjątków, o któ-
rych mowa w niniejszej siwz. 

7. JeŜeli do reprezentowania wykonawcy upowaŜnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

8. JeŜeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Doku-
menty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwa-
gę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
13. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielania zamówień uzupełniających do 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego ro-
dzaju zamówień. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 
Ŝe: 
1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Szkoła Podstawo-

wa nr 61 w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin, sekretariat, przetarg 
nieograniczony „Oferta na „REMONT SALI GIMNASTYCZNE J W BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 61, im. Michała Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go 
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Maja 4-7, 70-214 Szczecin” oraz „nie otwierać przed 21.07.2016 r., przed 
godz.12:00” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak 
aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

16. JeŜeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający 
nie będzie ponosić Ŝadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawia-
jący nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złoŜenie oferty w szczególno-
ści w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złoŜona do pokoju wskazanego w pkt 15.  

17. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie za-
mówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 
zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w 
wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie 
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środ-
ków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, Ŝe podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i ka-
drowe, które mają zapobiec zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodo-
wych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków za-
wodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŜoną przez siebie ofertę przed ter-

minem składania ofert. 
1)  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1)  
z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŜ ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  
za sobą konieczność wymiany czy teŜ przedłoŜenia nowych dokumentów – wykonaw-
ca winien dokumenty te złoŜyć . 

 PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŜy zamieścić w kopercie wewnętrznej  
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta ze-
wnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złoŜona po terminie. 
 
ROZDZIAŁ III  Oferty wspólne 

 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wyko-

nawców. Pełnomocnictwo musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego za-
mawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.. 
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4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następu-
jące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;  
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, wykaz robót budowlanych, 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełno-
mocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z wykonawców składających ofertę 
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do reprezentowania tych wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie moŜe być krótszy, niŜ okres obejmujący realiza-

cję zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postę-
powania, z tym Ŝe oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Udostępnienie protokołu lub załączników moŜe nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczo-
nym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgod-
nie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwa-
lać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu treści 
złoŜonych ofert. 

5. JeŜeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 
przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesła-
nia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 

6. JeŜeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością ponie-
sienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem 
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te po-
krywa wnioskodawca.  
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7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrze-
Ŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŜe zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeŜenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty infor-
macje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. 
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmia-
nami)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŜe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich sa-
mych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŜone dokumenty. 

 
ROZDZIAŁ V Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wyka-
zania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
mają obowiązek złoŜyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącz-

nik nr 2  do siwz. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z wykonaw-
ców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia-
łalności gospodarczej (jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewiden-
cji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy mają obowiązek takŜe złoŜyć: 

Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy 
kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 
(Lista/informacja musi być złoŜona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgod-
ność z oryginałem przez notariusza). 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜe-

li przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  
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- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  
warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca:  
- w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy (art. 22 ust. 5 ustawy) 
a) wykaŜe wszystkie roboty budowlane, zlecone ale niewykonane lub wykonane 

nienaleŜycie realizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
Za robotę budowlaną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót 
budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niŜ 150 000,00zł. 
Wykonawca, który wykonał nienaleŜycie lub nie wykonał zleconych robót 
polegających na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej 
niŜ 150 000,00zł. zostanie wykluczony z postępowania.  
 

i  
-w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 
ustawy)  
b)  wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał nale-
Ŝycie minimum trzy najwaŜniejsze roboty budowlane. Za jedną najwaŜniejszą 
robotę budowlaną zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budow-
lanych o wartości brutto nie mniejszej niŜ 250 000,00zł.  
Przez określenie roboty budowlane naleŜy rozumieć: roboty branŜy ogólnobudow-
lanej, roboty branŜy elektrycznej i roboty branŜy sanitarnej – trzy branŜe razem ja-
ko jedna robota budowlana bez określania udziału poszczególnych rodzajów branŜ 
w całkowitej wartości roboty budowlanej. 

 
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, w celu zweryfikowania rzetelno-
ści zobowiązany jest wskazać takŜe wszystkie roboty budowlane zrealizowane 
przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 3 ppkt 2 lit a SIWZ. Sto-
suje się równieŜ pkt 3 ppkt 2 lit. b. 

 
W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyraŜona będzie w 
walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs 
walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. JeŜeli w tym dniu nie bę-
dzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 
przed wszczęciem postępowania. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub 
będzie dysponować:  
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a) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
oraz 

b) minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im waŜne uprawnienia wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń  elektrycznych. 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeŜeli którakolwiek z uprawnio-
nych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

 
UWAGA:  
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 
poz. 1409 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, uzyskały upraw-
nienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do peł-
nienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych naleŜy 
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące pod-
stawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowla-
ne, mogą równieŜ wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zo-
stały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
W związku z powyŜszym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowia-
dające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na pod-
stawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w 
zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:  
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku 
 

 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów złoŜonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 
4. KaŜdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 3 ma obowiązek złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stano-

wiącego załącznik nr 4 do siwz. 
(Oświadczenie musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w 
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 
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2) Wykaz najwaŜniejszych robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, 
według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykona-
ne w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składa-
ją jeden wspólny ww. wykaz. 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbęd-
nych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowią-
cego załącznik nr 6 do siwz. 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 
osób którymi dysponują lub będą dysponować. 

4) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wy-
mienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy na-
kładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącz-
nik nr 6  do siwz. 

5. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  in-
nych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wy-
konawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dyspo-
nował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie-
zbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiają-
cego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik nr 
11 do siwz. 
(Zobowiązanie musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). 

6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5, przedkładane przez wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgod-
ność z oryginałem przez te podmioty. 

7. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaga-
niom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty : opis rozwiązań rów-
nowaŜnych – jeŜeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (zgodnie z rozdziałem XV pkt 
11 siwz. 

8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 
1) formularz oferty  zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz 

w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
2) odpowiednie pełnomocnictwa 
     tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku 
 składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 
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3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące wyso-
kość kar umownych podlegających ocenie w kryterium oceny ofert; 

w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące okres 

gwarancji i rękojmi podlegające ocenie w kryterium oceny ofert; 
w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument 

 (ww. dokumenty muszą być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). 

9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜą oświadczeń  
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, lub którzy nie 
złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy 
lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, 
chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i doku-
menty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-
niu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zama-
wiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

10. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niŜ wymagane przez zamawiające-
go (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną 
część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie  
przez zamawiającego. 

 
ROZDZIAŁ VI  Wykonawcy zagraniczni 

 
1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszej 
siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania ofert.  

3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby upraw-
nione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, admini-
stracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, lub prze notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udziele-
nie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 
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ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancj a/rękojmia  

 
1. Termin wykonania zamówienia nie moŜe być dłuŜszy niŜ 70 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny  okres rękojmi  za wady przedmiotu umowy 

wynosi 60  miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i 
usterek. 

3. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji  wynosi 60 miesięcy od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek. 

4. Wykonawca moŜe zaproponować dłuŜszy okres rękojmi i gwarancji  oświadczając się 
w tej kwestii w formularzu oferty. Podany przez wykonawcę okres będzie podlegał ocenie 
zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

 
ROZDZIAŁ VIII Wadium  

 
1. Wadium naleŜy wnieść w wysokości 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie 

do dnia 21.07.2016r.  do godziny 11:30. Decyduje moment wpływu środków do zama-
wiającego. 

2. Wadium moŜe być wnoszone: 
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego Gmina Miasto Szcze-

cin Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin; 
PKO Bank Polski Oddział I w Szczecinie 47 1020 4795 0000 9202 0342 5303  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), gwaran-
cjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej 
Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin –
księgowość szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. 

3. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (Beneficjent 
gwarancji : Gmina Miasto Szczecin-  Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie, ul. 3-
go Maja 4-7, 70-214 Szczecin) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności, o 
których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŜe być krótszy niŜ termin związania 
ofertą, 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie  

przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przy-

czyn leŜących po jego stronie, 
2)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, z przy-

czyn leŜących po jego stronie nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, Ŝe nie 
naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty 
złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego ofer-
ta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 7 ppkt 2). 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wnie-
sieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt 8, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre-
ślonym przez zamawiającego. 

12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający 
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

13. JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane po-
mniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek wykonawcy. 

14. W ofercie naleŜy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium  
lub dołączyć do oferty upowaŜnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

 
ROZDZIAŁ IX Wyja śnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania 

się wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach 0d 8:00 do 15:00 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przeka-

zują pisemnie, z zastrzeŜeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:  

1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 
b) modyfikacje treści siwz, 
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c) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa 
w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego, 

d) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 
e) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
f) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
g) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
h) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŜenia zgody na poprawienie innych 

omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
i) wezwanie zamawiającego do wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 
j) oświadczenie wykonawcy o przedłuŜeniu terminu związania ofertą,   
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 usta-

wy, 
l) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania, 
m) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 

184 i 185 ustawy. 
2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, 
b) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa 

w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego, 
c) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, 
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, 
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
f) wezwanie zamawiającego do wyraŜenia zgody na przedłuŜenie terminu związania 

ofertą, 
g) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 usta-

wy, 
h) zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania, 
i) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 

184 i 185 ustawy. 
Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila naleŜy przygoto-
wany i podpisany przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy do-
kument zeskanować i przesłać.  

4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  
oraz informacje faksem albo e-mailem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie po-
twierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub  
e-mailem dowód transmisji danych oznacza, Ŝe wykonawca otrzymał korespondencję w 
momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezaleŜnie od ewentualnego potwierdze-
nia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działa-
nie urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumen-
ty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonaw-
cami muszą być sporządzone w języku polskim. 
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6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawia-
jący wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na 
ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Anna Sa-

dowska; tel. 91485-17-63 w godz9:00 14:00. 00, fax 91 485-17-66 (czynny całą dobę). 
9. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawia-
jącego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

10. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-
rym mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przeka-
zał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiają-
cy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeŜeli 
siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 

14. JeŜeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamó-
wieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, 
oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli siwz udostępniana jest na tej 
stronie. 

 
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia oraz niniejszą SIWZ, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
a takŜe oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie 
moŜe być podstawą do Ŝądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 
Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania, przekazania do uŜytkowania i umoŜliwienia pra-
widłowego uŜytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego: „REMONT SALI 
GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61, i m. Michała 
Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin. 
Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę 
wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyŜszego mogą 
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występować rozbieŜności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych 
przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  oraz opisu przedmiotu 
zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiąŜący dla 
wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ  
przedmiarów robót oraz moŜe je modyfikować. 
 

3. Cena ofertowa musi zawierać równieŜ: 
1) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości, telefon, 
dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymaniem porządku i czystości na 
terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i terenów przyległych  po zakończeniu robót, w standardzie 
umoŜliwiającym przekazanie pomieszczeń szkoły bezpośrednio do uŜytkowania, tj. 
bez konieczności angaŜowania obsługi szkoły oraz  naprawy istniejących  nawierzchni 
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy, 

2) koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poŜ terenu budowy, 
3) koszty związane z przygotowaniem dokumentów do wniosku o zajęcie pasa 

drogowego oraz koszty zajęcia pasa drogowego (jezdni i chodnika), jeśli zajdzie taka 
konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,  

4) koszty wykonania  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5) koszty przeprowadzenia wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, 

warunkami technicznymi, dokumentacją projektową, stwior, itd.  badań, sprawdzeń, 
prób i pomiarów oraz sporządzenia stosownych protokołów i przekazanie ich 
Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem 
pozytywnym, 

6) koszty rusztowań, wykonania na czas budowy zadaszeń i zastaw zabezpieczających, i 
wszelkiego rodzaju sprzętu , narzędzi i urządzeń koniecznych do uŜycia w celu 
wykonania przedmiotu umowy, koszty związane z osuszaniem zawilgoconych ścian i 
stropów – jeŜeli wystąpi taka konieczność (np. przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych i przedłuŜającym się czasem schnięcia), 

7) koszty odbiorów i badań laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, stwior,   

8) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja ), 

9) koszt demontaŜu, wywozu i utylizacji istniejącego wyposaŜenia (przewidzianego w 
dokumentacji projektowej i stwior do demontaŜu i wywozu), 

10) koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 1 
egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD w 1 egz., 

11) koszty przeszkolenia obsługi w zakresie uŜytkowania zamontowanych w obiekcie 
instalacji i urządzeń, 

12) koszty realizacji w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego -  
zgodnie z umową o roboty budowlane (§ 6 ust.2 pkt 30 lit. a i b umowy o roboty 
budowlane ) 

13) podatek VAT, naliczony według obowiązujących przepisów, 
14) pozostałe koszty, niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
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6. Cena musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie moŜna poprawić na podstawie art. 87 ust. 
2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w Szkole Podstawowej nr 61 w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 

Szczecin w sekretariacie w terminie do dnia 21.07.2016 r. do godz. 11:30 
2. Za termin złoŜenia oferty uwaŜa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty.  
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. KaŜda przyjęta oferta zostanie opa-

trzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowy-
wane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 21.07.2016 r., o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 
61 w Szczecinie, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin w gabinecie dyrektora 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 
powołaną Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr61 w Szczecinie. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 
 
 
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert: 
1) Cena – 98 % 

 
 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”: 

 
 cena najniŜsza 
 ------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie  kryterium 98 % 

  cena oferty ocenianej 
 

 
2)  Okres gwarancji i rękojmi – 1 % 

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”:  
 

Za przedłuŜenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawcy zostaną przyznane punkty w 
następujący sposób: 
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a) Okres gwarancji i rękojmi równy minimalnemu lub dłuŜszy od minimalnego o mniej niŜ 
6 miesięcy – brak punktów 

b) Okres gwarancji i rękojmi dłuŜszy od minimalnego o 6 miesięcy tj. 66 miesięcy – 0,2 
pkt 

c) Okres gwarancji i rękojmi dłuŜszy od minimalnego o 12 miesięcy tj. 72 miesiące – 0,5 
pkt 

d) Okres gwarancji i rękojmi dłuŜszy od minimalnego o 18 miesięcy tj.78 miesięcy – 0,8 
pkt 

e) Okres gwarancji i rękojmi dłuŜszy od minimalnego o 24 miesiące tj. 84 miesiące – 1,0 
pkt 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu koń-
cowego odbioru robót bez wad i usterek. 
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 84  miesiące od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót bez wad i usterek. 
JeŜeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi dłuŜszy niŜ 84 miesiące, 
do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie przyjęty okres 84 
miesięczny czyli maksymalny zgodny z Ŝądaniem i moŜliwościami Zamawiającego.  
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin gwarancji i rękojmi krótszy niŜ 60 
miesięcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.  
 

3)  Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie – 1% 
 Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kar umownych”  

a) Wykonawca w formularzu oferty wskaŜe wysokość kary umownej, o której mo-
wa w § 15 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy za przekroczenie terminu wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

b) Wykonawca otrzyma punkty w kryterium „wysokość kary umownej” według 
poniŜszych zasad:  

   za wskazanie 0,3 % - 0 pkt 
   za wskazanie 0,5 % - 0,4 pkt  
   za wskazanie 0,7% - 0,6 pkt 
   za wskazanie 0,9 % - 0,8 pkt 

za wskazanie 1,1 % - 1 pkt 
c) Oferta Wykonawcy który zaproponuje wysokość kary umownej poniŜej 0,3 % 

zostanie odrzucona, zaś oferta wykonawcy, który zaproponuje karę umowną o 
wartości wyŜszej niŜ 1,1 % otrzyma 1 pkt. 

 
Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. 

 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień doty-

czących treści złoŜonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 
takŜe inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych 



Nr sprawy SP61/PN-1/2016 

 17 

zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zo-
stała poprawiona. 

6.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 
8. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określo-

nych w siwz. 
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złoŜyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzi-

bę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasad-
nienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, po-
dając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamó-
wienia publicznego moŜe być zawarta. 

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiają-
cy uniewaŜnia postępowanie. 

11. O uniewaŜnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wyko-
nawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŜnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

12. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 
złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputero-
we oraz inne podobne materiały. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 
1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 
7 do siwz,  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy), 

3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zama-
wiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zaakcep-
towany przez zamawiającego i inspektora nadzoru. Wartość kosztorysu musi być równa 
wartości ceny ofertowej. Kalkulacja szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny 
kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jed-
nostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów 
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materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i 
zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły: 

Ck = Σ L * (n * c + Kpj + Zj) + PV 
gdzie: 
Ck - oznacza cenę kosztorysową, 
L - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych, 
n - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy 
sprzętu i środków transportu technologicznego - ns, 

    c - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę 
     robocizny kosztorysowej - Cr, ceny jednostkowe materiałów - Cm, ceny jednostkowe 
     maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego - Cs, 

n * c - oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg wzoru: 
n * c = Σnr * Cr + Σ(nm * Cm + Mpj) + Σns * Cs 
Mpj - oznacza koszty materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową, 
Kp - oznacza koszty pośrednie, 
Kpj - oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową, 
Z - oznacza zysk kalkulacyjny, 
Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową, 
PV - oznacza podatek od towarów i usług (VAT). 
Koszty materiałów pomocniczych oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów mate-
riałów pomocniczych i podstawy ich naliczania. 
Koszty pośrednie w kosztorysie oblicza się jako iloczyn wskaźnika kosztów pośred-
nich i ustalonej podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza. 
W kalkulacji szczegółowej ujmuje się koszty wszystkich materiałów łącznie z kosz-
tami zakupu. 

4) Najpóźniej do momentu podpisania umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 
pkt  4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do siwz, i uzyskać akceptację Za-
mawiającego najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie. 

2) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie słuŜyło pokryciu roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: pieniądzu, porę-
czeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym), gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmio-
ty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
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6) Zabezpieczenie moŜe być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej  

lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jedno-
znacznie wynikać: 
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝąda-
nie zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Gminy Miasto Szczecin – Szkoła Pod-
stawowa Nr 61 w Szczecinie) zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności 
związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji. 
8) Zamawiający moŜe, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesio-

nego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia  
i nie zmniejszenia jego wysokości. 

9) Przykładowe wzory gwarancji naleŜytego wykonania umowy (w przypadku wno-
szenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) stano-
wią załącznik nr 12 do SIWZ.  

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 
ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  „REMONT 

SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 61 im. Mi-
chała Kmiecika w Szczecinie”, ul. 3-go Maja 4-7, 70-214 Szczecin”  

 
 Kod CPV 45.11.11.00-9 - roboty w zakresie rozbiórek i burzenia, 

45262210-6 – roboty murowe, 
45410000-4 – roboty tynkarskie, 
45421125-6 – stolarka okienna, 
45442000-7 – stolarka drzwiowa, 



Nr sprawy SP61/PN-1/2016 

 20 

45454420-8 – roboty malarskie, 
45430000-0 – pokrywanie ścian i podłóg 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne  

 
2. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia 
stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  wykonania i 
odbioru robót budowlanych:  pn. „REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ  W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 61im.Michała Kmiecika UL. 3-go MAJA 4-7, 70-214 
SZCZECIN  opracowanymi w 2016 roku przez NADZORY BUDOWLANE ANDRZEJ 
KRZEMAŃSKI, ul. Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, e-mail: damakrzem@onet.pl, tel. 
606 735 763 i pn. „Instalacja oświetlenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 61” 
opracowanymi w  maju 2016 roku przez Wiesław Łącki Nadzory Inwestorskie i Kosztoryso-
wanie Robót Elektrycznych, ul. Welecka 9A, 70-006 Mierzyn  

 oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i niniejszą SIWZ. 
 Zakres zamówienia obejmuje, takŜe niŜej wymienione prace: 

a)  zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (doprowadze-
nie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości,  telefon, dozorowa-
nie terenu budowy, mycie, sprzątanie), utrzymanie porządku i czystości na tere-
nie budowy w trakcie prowadzenia robót, posprzątanie i uporządkowanie terenu 
budowy po zakończeniu robót w standardzie umoŜliwiającym przekazanie po-
mieszczeń szkoły bezpośrednio do uŜytkowania, tj. bez konieczności angaŜowa-
nia obsługi szkoły oraz naprawy istniejących  nawierzchni zniszczonych w wy-
niku działań Wykonawcy, 

b) oznakowanie i zabezpieczenie BHP i p-poŜ terenu budowy, zabezpieczenie tere-
nu budowy przed dostępem osób trzecich, 

c) przygotowanie dokumentów do wniosku o zajęcie pasa drogowego oraz zajęcia 
pasa drogowego (jezdni i chodnika) jeśli zajdzie taka konieczność dla zrealizo-
wania przedmiotu umowy, 

d) wykonanie  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
e) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami, warunka-

mi technicznymi, dokumentacją projektową, stwior, itd.  badań, sprawdzeń, prób  
i pomiarów oraz sporządzenie stosownych protokołów i przekazanie ich Zama-
wiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły muszą być zakończone wynikiem 
pozytywnym,  

f) dostarczenie, montaŜ , wykorzystanie, demontaŜ  i wywóz rusztowań, wykona-
nie  na czas budowy w zakresie koniecznym zadaszeń i zastaw zabezpieczają-
cych, wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecz-
nych do uŜycia w celu wykonania przedmiotu umowy, osuszanie zawilgoconych 
ścian i stropów – jeŜeli wystąpi taka konieczność (np. przy niesprzyjających wa-
runkach atmosferycznych i przedłuŜającym się czasem schnięcia), 

g) odbiory i badania laboratoryjne, przewidziane warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót, dokumentacją projektową, stwor,  

h) usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie (wywóz z terenu 
budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja ), 

i) demontaŜ, wywóz z terenu budowy i utylizacja istniejącego wyposaŜenia  
(przewidzianego w dokumentacji projektowej i stwior do demontaŜu), 
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j) wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w 1 egz.  oraz w 
formie elektronicznej w formacie PDF  na płycie CD w 1 egz.. 

k) przeszkolenie obsługi w zakresie uŜytkowania zamontowanych w obiekcie insta-
lacji i urządzeń, 

l) realizację w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego -  
zgodnie z umową o roboty budowlane (§  6 ust.2 pkt 30 lit. a i b umowy o 
roboty budowlane ) 

m) pozostałe roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące konieczne do    
wykonania w celu zrealizowania i oddania do uŜytkowania przedmiotu  zamó-
wienia, 

3. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niŜej wymienionych załącznikach do SIWZ: 
1) Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa na którą składa się : 

a) Dokumentacja projektowa branŜy budowlanej: „REMONT SALI 
GIMNASTYCZNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michała  Kmie-
cika UL. 3-go MAJA 4-7, 70-214 SZCZECIN opracowana w maju 2016 roku przez 
NADZORY BUDOWLANE ANDRZEJ KRZEMAŃSKI, ul. Dojazdowa 66, 71-811 
Szczecin, e-mail: damakrzem@onet.pl, tel. 606 735 763,  

b) Projekt techniczny Instalacje elektryczne wnętrzowe –Instalacja oświetlenia sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej Nr 61 opracowany w  maju 2016 roku przez Wie-
sław Łącki Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robót Elektrycznych, ul. Welecka 
9A, 70-006 Mierzyn  

2) Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych  na które składa się: 
a) Szczegółowa specyfikacja techniczna branŜa budowlana „REMONT SALI 

GIMNASTYCZNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61im.Michała  Kmie-
cika UL. 3-go MAJA 4-7, 70-214 SZCZECIN” opracowana w maju 2016 roku przez 
NADZORY BUDOWLANE ANDRZEJ KRZEMAŃSKI, ul. Dojazdowa 66, 71-811 Szczecin, 
e-mail: damakrzem@onet.pl, tel. 606 735 763 

b) Szczegółowa specyfikacja techniczna branŜa elektryczna „Instalacja oświetlenia sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 61” opracowana w  maju 2016 roku przez Wie-
sław Łącki Nadzory Inwestorskie i Kosztorysowanie Robót Elektrycznych, ul. Welecka 9A, 70-
006 Mierzyn  

3) Załącznik nr 10 do SIWZ -  Przedmiary robót składające się z : 
a) przedmiar robót – branŜa budowlana 
b) przedmiar robót – branŜa elektryczna  

UWAGA: Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ są elementem pomocni-
czym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówie-
nia. Przedmiary robót nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedy-
nie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyŜszego mogą występować rozbieŜno-
ści pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarach robót, a ilością i zakresem 
prac do wykonania wynikających z dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany 
w przedmiarach robót nie jest w Ŝadnym stopniu wiąŜący dla wykonawcy. Wykonawca przy 
wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz moŜe mo-
dyfikować. 

4 .  Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia określają: 
   1)  Dokumentacja projektowa 
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   2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
   3) SIWZ 

5.  Warunki wykonawstwa i organizacja  budowy: 
1) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Opisu technicznego branŜa bu-

dowlana i elektryczna, 
2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia od Zamawiającego tere-

nu budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiają-
cego, zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy 
oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. 
 

3) Wykonawca zobowiązany jest do : 
a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bez-

pośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wy-
konywania robót; 

b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nale-
Ŝytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak równieŜ terenów są-
siadujących zajętych lub uŜytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzo-
nych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

e) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
p.poŜ na terenie budowy.  

4) Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne na budowie ( kierownik budowy i kierownicy robót 
branŜowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takŜe w trakcie trwania 
budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 

5) Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 
zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału. 

6) Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
7) Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzy-

stania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
8) Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepi-

sów   prawnych wynikających z następujących ustaw:  
a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 

1232 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględ-
nieniem  ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

9) Przy wykonywaniu robót budowlanych moŜna stosować jedynie wyroby budowlane 
z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
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lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.). Na Ŝądanie 
Zamawiającego wykonawca okaŜe certyfikaty zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., kaŜdego uŜywanego na 
budowie wyrobu budowlanego. 

10) Zamawiajacy dopuszcza pracę w okresie od 24.06.16r. do 31.08.16r. w godzinach 
od 7:00do 19:00 i od 01.09.16r. w godzinach od 7:00-19:00     

11) Ze względu na organizację zajęć szkolnych i bezpieczeństwo uczniów przewiduje 
się wykonanie robót budowlanych podczas przerwy wakacyjnej. W przypadku 
konieczności prowadzenia robót w okresie zajęć szkolnych, roboty stwarzające 
hałas lub inne uciąŜliwości dla otoczenia naleŜy wykonywać w godzinach od 15: 00 
do 19:00. 

 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 Zgodnie z umową. 
7.   Rozliczenie i płatność 
      1)  Rozliczenie i realizacja płatności zgodnie z umową 
      2) Zamawiający przewiduje płatność jednorazową zgodnie z umową. 
8.   Warunki ubezpieczenia 
      Warunki ubezpieczenia zgodnie z umową. 
9.    Odbiór końcowy 

Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
10.  Umowa 

Wzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ 
11. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie zatrudniać 

przy realizacji zamówienia, na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), co najmniej 50 % osób wykonują-
cych prace wysiłkiem fizycznym skierowanych do realizacji zamówienia.  Zatrudnienie 
osób przy realizacji zamówienia powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy.  

 


