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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: 

  
Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji frontowej części wschodniej 
 i południowej   budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 

Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6   
 

I. Zamawiający 
 
Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim – jednostka budżetowa Powiatu 
Bialskiego Ziemskiego 
21 – 505 Janów Podlaski; ul. Siedlecka 1 
    
REGON: 000179683 
NIP: 5371916256 
 

Tel./faks: (83) 3413056/ (83) 3413056 
e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net 
www.zsjp.janowpodlaski.net 
 
Dni pracy szkoły: 
poniedziałek - piątek 7.30-15.30 
 
 II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "ustawą" 
 i przepisów wykonawczych, m.in.: 

      1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692); 

      2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów    
      dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, jakich te  
      dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) 
2. Rodzaj zamówienia : roboty remontowe i renowacyjne 
3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
     na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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 III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia są : Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji 
frontowej części wschodniej i południowej budynku internatu Zespołu Szkół 
 im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6   

 
zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 1 dostępny siedzibie w zamawiającego) oraz Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 2 dostępny w siedzibie 
zamawiającego) 

 
 
2.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 
 
3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Okres 

gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert przy czym minimalny dopuszczalny okres 
gwarancji wynosi 3 lata a maksymalny 10 lat, licząc od dnia odbioru końcowego. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  90 dni od daty zawarcia umowy. 
 
 V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 
 
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki, dotyczące: 

1)  potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności 
koncesje , zezwolenia lub licencje, 

2) wykazu zrealizowanych w ciągu  ostatnich 5 lat co najmniej trzech robót budowlanych na 
obiekcie zabytkowym o podobnym rodzaju jaki stanowi przedmiot zamówienia przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

3) oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

5) opłaconej polisy a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia,  
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2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada 
następujące dokumenty dotyczące podmiotu, zasobami którymi będzie dysponował wykonawca: 
 1) inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
  a) oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizowali , co najmniej 3 roboty budowlane na 
obiekcie zabytkowym o podobnym rodzaju jak stanowi przedmiot zamówienia.   
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie 
czy oferta zawiera oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy, oraz złożone 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie   
analizy w/w dokumentów stosując formułę "spełnia" – "nie spełnia".  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 
spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania. 
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
  1. W celu potwierdzenia , że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający 
żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 
 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( wzór -zał. nr 3); 
2) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz  
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane należycie. 

 
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda 
następujących dokumentów i oświadczeń: 
 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - w formie oryginału (zał. nr 4) 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   
     ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  
     wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w    
    oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
    upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
   o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 
3 ) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub   
    Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie    



 - 4 -

    zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub   
    zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
    na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego    
    organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania   
    ofert; 

 
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
     że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał   
     przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,   
     lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu- wystawionego nie  
    wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24  
    ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  
    składania ofert; 

 
 
 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
                 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   
                składania ofert. 
 
            7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
                 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem      
                  terminu   składania ofert. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym 
w ust. 2. 
 
 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty   
     wymienione w ust. 2 muszą być złożone przez każdego z wykonawców . 
 
 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   
     osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza    
     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie  
    właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące   
     niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione  
    nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku  
    gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je  
    dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,  
    administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca tych  
   osób lub przed notariuszem.  
 
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej   
   Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 
     1) 2- 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   
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         miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
         a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
         b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne 
  i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na     
            raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego   
             organu, 
         c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
     2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego   
          miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie     
           określonym   w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
      3)  pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego   
          miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie     
           określonym   w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy. 
 
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit a i c, pkt 2, pkt 3 powinny być wystawione nie   
    wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania ofert. Dokument, o którym  
    mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  
    upływem  składania ofert. 
 
7. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 
 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów    
    należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
    o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo  
    informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zał. nr 5). 
 
VII. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, w zakresie potwierdzenia  
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

  
    1) próbki opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 
    2)   zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym; 

    3)    zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań 
wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów 
zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich. 
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VIII.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami 

 
 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
      i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia,   
     wnioski lub zawiadomienia przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na  
     żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji  
     istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres: 
    Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim  
    ul. Siedlecka 1 
    21-505 Janów Podlaski, 
    Fax  833413056 
    e-mail : dyrektor@zsjp.janowpodlaski.net 
    przekazane zamawiającemu zgodnie z formą  i sposobem postępowania określonym w ust. 1. 
3.  Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż 2 dni przed upływem   
     terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do  
     zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
     terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg   
     terminu składania wniosku o wyjaśnienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający   
     przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz   
      zamieści je na stronie internetowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 
5. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
     
    Jarosław Dubisz - dyrektor , tel (+48) 83 3413056, 
    fax (+48) 83 3413056   
    e-mail: dyrektor@zsjp.janowpodlaski.net 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 
 
 X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, na formularzu o treści 

zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym zał. nr 6  do SIWZ. 
2. Ofertę podpisuje(ją) osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi.  
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie 
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 za zgodność z oryginałem) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy.   
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do: 
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  
- reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę.  

4.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.   
5. Wszystkie dokumenty, których żąda zamawiający, mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania wykonawcy. 

6.  Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
Jeżeli wykonawca zastrzega sobie części oferty lub załączniki, które nie mogą być ujawnione 
innym wykonawcom, zaleca się, aby oferta była złożona w 2 egzemplarzach: 
-  w formie oferty pełnej, kompletnej, która zawiera również dokumenty niejawne 
-  oraz oferty (wierna kopia) zawierającej informacje, które mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania. 
Oba egzemplarze powinny być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7.  Ofertę należy składać w nieprzezroczystym i trwale zamkniętym opakowaniu, 
zaadresowanym na adres zamawiającego: 

 
Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim 

21- 505 Janów Podlaski ul. Siedlecka 1 
 

oraz oznakowanym: „Oferta - przetarg – 
Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji frontowej części wschodniej 
 i południowej  budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 

Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6   
 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT dnia    28.05.2015  r. godz. 9.15. 

 
8.  Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać 
przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta powinna zostać oznaczona 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
 
XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć do dnia  28.05.2015    roku do godz. 9.00 w: 
Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
21- 505 Janów Podlaski ul. Siedlecka 1 w sekretariacie szkoły, lub za pośrednictwem poczty. 
Na żądanie wykonawcy zamawiający udzieli pisemnego potwierdzenia złożenia oferty wraz  
z podaniem numeru, jakim została ona oznakowana oraz datą i czasem wpływu. 
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Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  28.05.2015    roku o godz. 9.15 w: 
Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim 
21- 505 Janów Podlaski ul. Siedlecka 1 w sekretariacie szkoły. 
 
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Bezpośrednio przed 
otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 
 
Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy obliczyć za przyjęty do realizacji przedmiot zamówienia. Należy podać kwotę 
netto ogółem bez podatku VAT, podatek VAT oraz cenę brutto. Cenę oferty stanowi suma 
wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. Cena oferty winna zawiera wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające 
 z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia. 
Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
    
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1.  Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie spośród ofert rozpatrywanych  

i niepodlegających odrzuceniu, wg następującej zasady : kryterium - cena 70%, kryterium - 
okres gwarancji 30% 

       
 

a)  kryterium - cena 70%  
  
                                najniższa cena oferowana (zł. brutto)                                       

ilość punktów badanej oferty  =   -------------------------   x  70pkt, przy czym 1pkt = 1% 
             cena oferty badanej (zł. brutto)                                            
 b) kryterium - okres gwarancji 30% 
     okres gwarancji badanej oferty (lata) 
 ilość punktów badanej oferty= -------------------------------- x 30 pkt, przy czym 1 pkt = 1% 
     najdłuższy okres gwarancji (lata) 
2. Oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Zamawiający zastosuje  
zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku . Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i nie będzie podlegała 
odrzuceniu. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. 
Jeżeli nie można wybrać oferty ze względu na to , że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie 
punktów , zamawiający wezwie wykonawców , którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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3. W toku badania i oceny  ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
4. Zamawiający na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 Pzp poprawia w tekście oferty 
oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze SIWZ , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona. W przypadku nie wyrażenia 
przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona. 
5.Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. 
 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą 

ofertę, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2.  O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy. 
3. Informacje o wynikach przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego oraz umieszczone na stronie internetowej: www.zsjp.janowpodlaski.net  
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony art. 
27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

5.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w art. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

     a) złożono tylko jedną ofertę; 
     b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie 
publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umów albo wzory 
umów, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
 w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 
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załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.  
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z ogłoszeniem przetargowym i złożoną ofertą Wykonawcy wybraną w trybie 
przetargu nieograniczonego - jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku: 

1)  zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy  
w związku z:  
a) nie przekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy terenu do prowadzenia robót, 

jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę 
 i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu 
zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania 
części terenu budowy, lub  

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek udokumentowanych niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, lub 

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub 
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
2) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi zobowiązania  
      Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń  
      Wykonawcy o ich dokonanie. 
 
3. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy    
      nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości zadania.  
 
4. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
 
5. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane roboty wynosi 30 dni, licząc od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru robót. 
 
6. Faktura za wykonane i odebrane roboty, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na 

konto Wykonawcy nr……………………………………………… 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 
Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy  przysługują wykonawcy a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy.  
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Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
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. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
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. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 
 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. 
 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
 
Odwołanie wobec treści ogłoszenie o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej. 
 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
 w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  wiadomość 
 o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.   
 Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
 a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
 o udzieleniu zamówienia, 
 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
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a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej , na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
dostępna specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 
 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 
 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 
 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono 
wpis. 
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza się do odwołania. 
 Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w dziale VI ustawy. 
 
 
XVIII. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 
 
4.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
7. Koszty opracowania i dostarczenie oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie    
    wykonawcę. 
 
8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
 
XIX. Podwykonawstwo 
 
Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom realizacji podmiotu zamówienia. 
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XX. Grupa Kapitałowa 
 
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
 z 2007 r. Nr 50, poz. 331, poz. z późn. zm.) ilekroć jest mowa o: 
 
1) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są   
    kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym  
    również tego przedsiębiorcę; 
 
2) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
      o swobodzie działalności gospodarczej,  a także: 
     a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości     
         prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  
         o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu   
         przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
     b) osobą fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadzącą działalność w ramach wykonywania zawodu, 
     c) osobą fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu, kpt 3, nad co najmniej jednym 
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 
 o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli 
koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
      d) związek przedsiębiorców (...) - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk 
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
 
3) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego 
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą 
 w szczególności: 
      a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź  
w zarządzie innego przedsiębiorcy ( przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
 z innymi osobami. 
       b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady 
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 
 z innymi osobami, 
       c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków 
zarządu innego przedsiębiorcy ( przedsiębiorcy zależnego), 
       d)  dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień 
 z innymi osobami, 
       e)  prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy ( przedsiębiorcy zależnego), 
       f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą ( przedsiębiorcy zależnym) lub 
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 
 
Zamawiający żąda złożenia informacji o tym, czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, 
według załączonego wzoru oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.  
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Załączniki do SIWZ:  

1. Przedmiar robót 
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
4. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
5. Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej  
6. Formularz oferty 
7. Projekt umowy 
8. Projekt budowlany 

                         
 

Janów Podlaski,  dnia   12.05.2015 
                Zatwierdził: Jarosław Dubisz 

   
 
 
 

 


