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KOD CPV  45111100-9, 45330000-9, 4543000-0, 45442100-8, 45311200-2 
 
 
2. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
60 dni od udzielenia zamówienia 
 
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 
5. OFERY WARIANTOWE ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ 
ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
6.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  
O zmówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010, 
Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.) a także pozostałe warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2.  
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym członkowie konsorcjum umocowali 
jeden podmiot do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia(zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp), które musi obejmować również wszystkie czynności 
podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (w tym podpisanie oferty). 
 
Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający wyraża zgodę na częściową realizację przedmiotu zamówienia przez 
podwykonawców. 
 
6.2 Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
 
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,   
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
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6.3 Opis sposobu spełnienia poszczególnych warunków 
 
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa    nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg 
formuły:  spełnia – nie spełnia. 
 
2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia warunku należy wykazać co najmniej 1 wykonaną zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu 
remontu sanitariatów w budynku użyteczności publicznej. Wykonawca dołączy do oferty 
wykaz robót budowlanych  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i 
wartości,  daty  i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na podstawie 
złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg 
formuły :  spełnia – nie spełnia. 
 
3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg 
formuły:  spełnia – nie spełnia. 
 
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg 
formuły:  spełnia – nie spełnia. 
 
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku wg 
formuły:  spełnia – nie spełnia. 
 
Nie spełnienie choćby jednego z warunków  skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy            
z postępowania. 
 
6.4 Na ofertę składają się:  

1. Wypełniony formularz „OFERTA” , który należy  sporządzić ściśle wg wzoru 
formularza stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez 
osobę/osoby uprawnione do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych wykonawcy z podaniem ceny za całość przedmiotu zamówienia. 

oraz załączniki: 
      2.    Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów, 
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      3.    Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zamiast upoważnienia o którym 
mowa powyżej mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej w przypadku gdy 
umowa spółki jednoznacznie wskazuje na sposób reprezentowania spółki, 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w zamówieniu do 
oferty należy dołączyć: 

 4.    Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. nr 6 
do SIWZ, 
5.    Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie z podaniem ich rodzaju  i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na 
formularzu stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ, 

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy do 
ofert należy dołączyć: 

      6.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ, 
7.  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o   dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

 
6.5 Dysponowanie zasobami innych pomiotów 
 
1. Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami   niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
2.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 6.3 pkt 
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 6.5 pkt 1 
SIWZ a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
ust. 6.4 pkt 6 i 7 SIWZ. 
 
6.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  
- zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6.4 pkt 7 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 
 
6.7 Forma dokumentów 
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Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa kserokopia musi być poświadczona za 
zgodność  
z oryginałem przez notariusza. 
 
W przypadku składnia oferty łącznej przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja i 
spółki cywilne), dokument wymieniony w ust. 6.4 pkt 7 musi być złożony przez każdy 
podmiot oddzielnie, dokument wymieniony w ust. 6.4 pkt 6 składa lider konsorcjum 
(pełnomocnik) lub osobno każdy z podmiotów występujących wspólnie. Natomiast pozostałe 
dokumenty przedstawia lider Konsorcjum, działając w imieniu wszystkich podmiotów 
Konsorcjum. Wszystkie dokumenty podpisuje i dołącza do oferty lider Konsorcjum. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogące mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania zgodnie z przepisami art. 24 ust.2 pkt 3  ustawy 
P.z.p spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. 
W przypadku konsorcjum złożenie takich informacji przez choćby jednego członka 
konsorcjum spowoduje wykluczenie konsorcjum z postępowania. 
 
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 
ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. 
Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną. 
W przypadku wątpliwości zaistniałych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego decydujące znaczenie mają zapisy 
SIWZ w formie pisemnej. 
 
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub 
będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej na której 
została umieszczona niniejsza specyfikacja. 
Pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ należy składać w formie pisemnej. Przekazania 
pytań i próśb można dokonywać  osobiście, w siedzibie zamawiającego, drogą pocztową, 
telefaksem. 
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Modyfikacja treści SIWZ 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. 
Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ a także zamieszcza na stronie internetowej na której została 
umieszczona niniejsza specyfikacja. 
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert o przedłużeniu zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieszcza 
informację na stronie internetowej na której została umieszczona niniejsza specyfikacja. 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa 
wyżej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
7.1. Osoby  uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
 
- dyr. Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach p. Barbara Kuk, tel. (018) 352 – 53 -01 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium 
 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą,  
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wniesienie odwołania  zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez 
Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 
wykonawców którzy złożyli oferty. 
 
 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
Oferta 
 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę stanowi wypełniony druk „Oferta” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi 
dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 
 
Oznaczenie (adresowanie) ofert 
 
Pożądane jest aby oferty umieścić w 2  zamkniętych i zabezpieczonych przed przypadkowym 
otwarciem kopertach  w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności do terminu otwarcia 
ofert. 
  
 
Kopertę należy zaadresować: 
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Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach 
38-300 GORLICE, ul. Krakowska 5 
 
oraz opisać:  
NA REMONT SANITARIATÓW W MIEJSKIM ZESPOLE  SZKÓŁ NR 5 w 
GORLICACH” 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  12.08.2011 r., GODZ. 12:15 
 
Forma oferty 
 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 
ustawie  Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą              i czytelną techniką. 
Pożądane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. 
Ofertę należy złączyć w sposób (spięcie lub zszycie)  uniemożliwiający dekompletację oferty 
poprzez wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 
Dokumenty stanowiące ofertę i załączniki winny być złożone w formie oryginałów lub kopii.  
Dokumenty złożone w formie kopii muszą być zaopatrzone klauzulą: ”za zgodność z 
oryginałem”            i potwierdzone przez wykonawcę. 
W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa    w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: 
„NIE UDOSTEPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.  
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 
USTAWY  O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 
211 z póz. zm.)”, 
i załączone do oferty jako odrębna część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 
 
Podpisy 
 
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (firmy), w obrocie prawnym 
muszą podpisać: 
- druk „Oferta” 
- załączniki  
- w miejscach w których wykonawca naniósł zmiany (poprawki) 
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty winne być ponadto opatrzone pieczęcią wykonawcy. 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w tym 
samym dniu. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości: 
- numer oferty (w kolejności jej złożenia), 
- nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, 
- podane w ofertach ceny, 
Informacje te przekazuje się niezwłocznie wykonawcom którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich pisemny wniosek.  
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Miejsce oraz termin składania ofert 
 
Oferty należy złożyć w: 
Sekretariacie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach 
38-300 GORLICE, ul. Krakowska 5 
Termin składania ofert upływa dnia: 12.08.2011 r. godz. 12:00  
 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
 
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z zaznaczeniem daty i godziny 
wpłynięcia oferty do zmawiającego. Następnie oferta zostanie oznakowana datą i godziną 
wpływu. 
 
Zmiany, wycofanie oferty 
 
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem że pisemne 
powiadomienie        o wycofaniu wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. Do powiadomienia Wykonawca dołączy pełnomocnictwa osób podpisujących dokument 
wycofania oferty do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców 
składającego/cych ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub inne dokumenty 
potwierdzające takie uprawnienie. 
Zmiany oferty dokonuje się poprzez złożenie dokumentów zawierających zmiany w stosunku 
do oferty zmienianej w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej według tych samych 
zasad co pierwotna oferta. Dokumenty muszą posiadać formę i być podpisane według tych 
samych zasad które obowiązują dla dokumentów, oświadczeń i informacji zmienianych.  
Jeżeli oferta składana jest przez konsorcjum, to oferta, wszelkie poprawki i zmiany oraz 
wycofanie mają być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot upoważniony do działania 
w imieniu konsorcjum (lidera). 
Dodatkowo kopertę oznaczoną „OFERTA W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO NA: „................................” (tu należy wpisać nazwę postępowania 
jak w ofercie zmienianej) 
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ......... , GODZ. ...............  (tu należy wpisać termin i 
godzinę otwarcia ofert)  należy oznaczyć napisem ZMIANA, przy czym napis ten należy 
uczynić odpowiednio widocznym np. poprzez większą czcionkę, użycie kursywy, pogrubienia, 
podkreślenia lub innej kolorystyki.             
Bezpośrednio po podaniu kwoty o której mowa w  art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.)Zamawiający odczyta 
informacje o wycofaniu ofert. 
Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone „ZMIANA”  i odczyta nazwy 
Wykonawców oraz jeśli zmiana dotyczy informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych również te informacje. 
Następnie Zamawiający otworzy wszystkie oferty które wpłynęły przed terminem składania 
ofert w kolejności ich złożenia. Otwierając kolejno oferty po ustaleniu nazwy i adresu 
Wykonawcy a przed odczytaniem pozostałych informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustali czy dana oferta podlega 
skutecznemu wycofaniu – jeśli tak, oznaczy ją napisem „WYCOFANA” i odstąpi od 
odczytania informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 z wyjątkiem nazwy i adresu 
wykonawcy. Oferty co do których dokonano zmiany zostaną oznaczone napisem 
„ZMIENIONA” . Zamawiający nada ofertom nie podlegającym skutecznemu wycofaniu 
kolejne numery porządkowe wynikające z kolejności ich złożenia”.      
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Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 12.08.2011, godz.: 12:00 w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w 
Gorlicach, 38-300 GORLICE, ul. Krakowska 5, pokój dyrektora Szkoły 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
Przygotowując ofertę, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót. W 
cenie oferty należy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi niezbędne do wykonania i do  
przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 
W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z postanowień 
niniejszej SIWZ, to koszt nieujęty, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia, 
obciąży Wykonawcę. Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe. 
W formularzu oferty należy podać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto za całość przedmiotu    
zamówienia. 
Cena oferty uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT 
oraz   wszelkie inne opłaty związane  z wykonywaniem robót. 
Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej tj. PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 
Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się jedna fakturą końcową po wykonaniu 
całości przedmiotu zamówienia i odebraniu robót przez Zamawiającego.  
 
13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Ocena ofert 
 
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:  
 
Kryterium cena (koszt) -  100% 
 
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich 
wagi. 
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru: 
                 
                (Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: 
 
Cn  - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 
Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej, 
100  - wskaźnik stały, 
100%  - procentowe znaczenie kryterium ceny. 
 
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 
maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów. 
 
Żądanie wyjaśnień od wykonawców 
 
W toku badania i oceny ofert zmawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 



 10 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem jak niżej, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 
Poprawianie omyłek rachunkowych 
 
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
Oferty z rażąco niską ceną 
 
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność 
projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych 
przepisów. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 
Oferty z jednakową ceną 
 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę         z niższą ceną. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane               
w złożonych ofertach. 
  
Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. 
Zmawiający udzieli zamówienia publicznego wykonawcy którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie Prawo Zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ 
oraz została oceniona jako najkorzystniejsza według przyjętego kryterium oceny ofert. 
Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy ubiegali 
się              o udzielenie zamówienia. 
 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzą przesłanki 
określone       w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
-  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
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-  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia,     a została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru. 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie przekaże 
wykonawcom którzy złożyli oferty oraz  zamieści na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń, 
podając nazwę (firmę)  
albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano  
i uzasadnienie jej wyboru. 
Wybranemu wykonawcy zamawiający określi w zawiadomieniu termin i miejsce zawarcia 
(podpisania) umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania. O 
nowym terminie wykonawca zostanie poinformowany po ogłoszeniu przez Izbę wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie 
wybrana to  zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
Umowa Konsorcjum w sposób nie budzący wątpliwości określać winna: 

a) cel gospodarczy, 
b) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, 
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi,  
d) zasady reprezentacji (lider), 
e) zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej              

(art. 369 k.c.) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,  
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i 
rękojmi, 

g) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 
 
Jeżeli zamówienie będzie wykonywane częściowo przez podwykonawców, Zamawiający 
zażąda przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umów z 
podwykonawcami. 
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY 
 
Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej „umowami” stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej.  
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Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy 
odrębne wymagają formy szczególnej. 
Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej. 
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym      w ofercie.  
Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych). 
Zmiana umowy z naruszeniem ww. przepisu podlega unieważnieniu. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) a w szczególności 
wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian  zawiera 
wzór umowy stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ. 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH 
WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych środki 
ochrony prawnej. 
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określa Dział VI , Rozdział 1, 2 i 3  ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
17.1 Informacja o naruszeniu prawa 
 
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
17.2 Odwołanie 
 
1)  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego 
 podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której   
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