
Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (S.I.W.Z)
ZSO/22/3/2016

1. Nazwa zamawiającego

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do
składania  ofert  cenowych  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną
dalej „ustawą”, na opisany poniżej przedmiot zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
 
Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2.

Zakres przedmiotu zamówienia:
Wymiana  wszystkich  drewnianych  okien  skrzynkowych  i  jednoramowych  na  wszystkich
kondygnacjach na okna drewniane zespolone dopasowane do istniejącego kształtu otworu wraz
z  wymianą wszystkich parapetów wewnętrznych wykonanych z drewna na nowe z drewna typu
bukowego lub drewnianego w kolorze wewnętrznym okien.
Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy ocynkowanej na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej.
Poszerzenie ościeży wewnętrznych okien i drzwi w celu dostosowania do nowego typu stolarki.
Pomalowanie  ościeży  farbami  emulsyjnymi  po  wcześniejszym uzupełnieniu  ubytków  tynkiem
cementowo- wapiennym. 
Naprawienie  ościeży  zewnętrznych  poprzez  uzupełnienie  ubytków  tynkiem  cementowo-
wapiennym, a następnie pomalowanie ościeży farbami emulsyjnymi w kolorze dopasowanym do
elewacji.
Zakres  robót  obejmuje  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  zgodnie  z  załączoną
dokumentacją techniczną. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem
oferty ewentualne uwagi zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany, jeśli byłyby konieczne, tak
aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były wszystkie czynności, które są
niezbędne  do  kompleksowego  wykonania  zadania,  a  które  mogły  zostać  niedookreślone  w
dokumentacji  technicznej.  Złożenie  oferty  jest  jednoznaczne  z  potwierdzeniem,  że
przedstawione  przez  zamawiającego  materiały  i  założenia  są  kompletne  do  wykonania
zamówienia  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  a  wszelkie  możliwe  wątpliwości  ze  strony
wykonawcy zostały wyjaśnione. 
Uwaga:  W  dniu  05.05.2016  r.  o  godz.  14.00  odbędzie  się  spotkanie  z  inwestorem  i
projektantem w celu wizji lokalnej budynku.
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
             45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
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3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja

3.1. Zakończenie robót budowlanych - do 29.08.2016 r. 

3.2. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli nie krótszej niż 36-miesięcznej ani
nie dłuższej niż 60-miesięcznej rękojmi i gwarancji od daty wykonania przedmiotu zamówienia.
Za dokument gwarancyjny zostanie uznana i podpisana przez obie strony umowa.

4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  dotyczące  przedmiotu
zamówienia i sposób dokonywania ich oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że spełnia
warunki,  dotyczące  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dla realizacji niniejszego
zamówienia. 

4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca wykaże się  wykonaniem robót budowlanych
(przynajmniej  2  należycie  wykonane  na  podstawie  odrębnych  umów  na  roboty
budowlane  w  zakresie  montażu  drewnianej  stolarki  budowlanej  w  obiektach
wpisanych do rejestru zabytków, o wartości sumarycznej conajmniej 100 000,00 zł
brutto) w okresie ostatnich pięciu 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  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały  wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4.3.  Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.

Warunek uważa się za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące
dysponowania  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
niniejszego zamówienia co należy rozumieć jako dysponowanie następującymi specjalistami:

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, z co
najmniej 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót.
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Zamawiający może przed zawarciem umowy zażądać od wybranego Wykonawcy przedstawienia
dokumentów  potwierdzających  wymagane  uprawnienia  i  kwalifikacje  osób,  które  będą
wykonywać zamówienie zarówno ze strony Wykonawcy jak i podwykonawcy.

4.4.  Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

Warunek  uważa  się  za  spełniony  jeśli  wykonawca  wykaże  że  jest  ubezpieczony od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z przedmiotem
zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

4.5.  Nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  (art.  24
ustawy Prawo zamówień publicznych  .).

Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca w opisanym zakresie  oświadczy, że brak
jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 obowiązującej
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży dokumenty określone w pkt. 5 specyfikacji.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
Wykonawcę,  który  w okresie  3  lat  przed wszczęciem postępowania  w wyniku zamierzonego
działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nie należycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

4.6.  Oferują   przedmiot  zamówienia  odpowiadający  wymaganiom  określonym przez
zamawiającego.

Przedmiot  oferowany  przez  wykonawcę  musi  być  zgodny  z  wymaganiami  zamawiającego
opisanymi w specyfikacji.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów lub
oświadczeń  załączonych  do  oferty,  które  zostały  określone  w specyfikacji.  Ocena  spełniania
warunków nastąpi wg kryterium: spełnia/nie spełnia.

5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest
złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które należy załączyć
do  oferty  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  obowiązującym
Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,
jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te
dokumenty mogą być składane.

5.1   W     celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia   warunki ubiegania się o zamówienie publiczne
zgodnie  z     art.  22  ust.  1  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych  musi  złożyć  następujące
dokumenty  :
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- Oświadczenie (zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem) o spełnianiu warunków
ubiegania się o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku  wykonawców ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie
oświadczenie w imieniu kilku wykonawców składa pełnomocnik.

- Wykaz (pożądany w formie tabeli  zgodnie z załączonym do specyfikacji  wzorem)
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończone.  Wykaz  musi  zawierać
określenie zamówień wymaganych przez zamawiającego, których dotyczy obowiązek
wskazania  przez  wykonawcę  w  wykazie,  do  wykazu  należy  załączyć  dowody
dotyczące  wykazywanych  zamówień.  W  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia wspólnie dokument składa przynajmniej jeden wykonawca lub osobne
dokumenty składa kilku wykonawców, warunek będzie spełniony, gdy jego spełnianie potwierdzi
indywidualnie przynajmniej jeden wykonawca.

-  Opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wspólnie dokument składa przynajmniej jeden wykonawca lub osobne dokumenty
składa  kilku  wykonawców,  warunek  będzie  spełniony,  gdy  jego  spełnianie  potwierdzi
indywidualnie przynajmniej jeden wykonawca lub kilku wykonawców łącznie.

5.2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień
publicznych   Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

-  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  (zgodnie z załączonym do specyfikacji
wzorem). W  przypadku  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  wspólnie
dokument składa każdy wykonawca, warunek musi być spełniony przez każdego wykonawcę
indywidualnie.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2
pkt 5 obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej  (informację zawarto w z załączonym do specyfikacji formularzu
oferty). W przypadku wykonawców ubiegających się  o udzielenie zamówienia  wspólnie listę
składa każdy wykonawca. W przypadku składania tylko samej informacji, wspólnie w imieniu
wykonawców  może  ją  złożyć  pełnomocnik.  Warunek  musi  być  spełniony  przez  każdego
wykonawcę.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu
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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.  
W  stosunku  do  wykonawców  nie  podlegających  obowiązkowi  w/w  rejestracji  lub
ewidencji  wystarczające  jest  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  złożone
zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem. W przypadku wykonawców ubiegających się o
udzielenie  zamówienia  wspólnie  dokument  składa  każdy  wykonawca,  warunek  musi  być
spełniony przez każdego wykonawcę indywidualnie.

5.3. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca winien dostarczyć:

Nie dotyczy. 

5.4. Inne dokumenty, które Wykonawca winien dostarczyć:

-  Ofertę sporządzoną w oparciu o  Formularz oferty wraz załącznikami, zgodne z treścią
specyfikacji  i podpisaną  przez  osoby  upoważnione  /  pełnomocne  do  reprezentowania
wykonawcy*.

- Potwierdzenie wniesienia wadium.

-  Pełnomocnictwo  dla  osób  upoważnionych  do  podpisania  oferty** (w  przypadku
podpisywania  oferty  przez  osoby  upoważnione) może  być  przedłożone  wyłącznie  w  formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku wykonawców ubiegających się
o  udzielenie  zamówienia  wspólnie  wymaga  się  pełnomocnictwa  dla  lidera  reprezentującego
wykonawców.

- Wykonawca, którego oferta  zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy
przedstawi  na  wezwanie  zamawiającego  polisę potwierdzającą  posiadanie  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z przedmiotem
zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł  obejmującą cały okres wykonywania
zamówienia, chyba, że polisa OC załączona do oferty przetargowej będzie to potwierdzać.    

*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów udostępniających zasoby, przedkładane kopie dokumentów
dotyczące  odpowiednio  tych  wykonawców  lub  podmiotów  może  poświadczyć  za
zgodność  wykonawca  składający  ofertę,  współwykonawca  lub  podmiot,  którego
dokument dotyczy,  (zgodnie z obowiązującym  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane).

**Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika  do reprezentowania  ich w niniejszym postępowaniu albo  reprezentowania ich
w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  są  zobowiązani  do  złożenia  w  ofercie
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pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie
do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie
ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których oferta  zostanie  uznana za  najkorzystniejszą,
przed  podpisaniem umowy o  realizację  zamówienia,  na  wezwanie  zamawiającego  dostarczą
stosowną  umowę  regulującą  współpracę  wykonawców  wspólnie  realizujących  zamówienie,
zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

1) określenie celu gospodarczego 
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych

przy realizacji w/w zamówienia
3) oznaczenie  czasu  trwania  współpracy  wykonawców  wspólnie  realizujących  zamówienie

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego 

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej
pod warunkiem zawieszającym.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,3,4
ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia
pisemnego zobowiązania  tych podmiotów do oddania  wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia a w zakresie art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych także dokumentów, których żąda się od Wykonawcy
w  zakresie  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  opłaconej
polisy dotyczących tych podmiotów.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej, zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty zgodnie z wytycznymi określonymi w
obowiązującym  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane.

Dokumenty,  o  których  mowa w pkt  5  specyfikacji  mogą  zostać  złożone  w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub  właściwego  współwykonawcę,  którego  dotyczą.  W  przypadku  składania
elektronicznych  dokumentów  powinny  być  one  opatrzone  przez  Wykonawcę  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu.
Termin ważności zaświadczeń i informacji, których żąda Zamawiający musi obejmować termin
otwarcia ofert oraz muszą być one wydane po ostatnio dokonywanych w nich zmianach. Złożenie
przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów  lub  nierzetelnych
oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z
przepisami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
dalszego postępowania.  
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6. Sposób porozumiewania się, osoby upoważnione do kontaktu

1. Dopuszcza się kontaktowanie się stron (w celu zapytań, wyjaśnień, zawiadomień, wezwań)
pisemnie,  faksem i  poprzez  e-mail  przy  potwierdzaniu  otrzymania  korespondencji  przez
odbiorcę poprzez nadanie na wniosek nadawcy potwierdzającego faxu lub e-mail zwrotnego
bezzwłocznie, co powoduje, iż korespondencje uznaje się za skutecznie dostarczoną, (w celu
złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym oferty, odwołania) jedynie w formie pisemnej.

2. Korespondencja  przy  pomocy  faksu  lub  e-mail  zwrotnie  nie  potwierdzona  może  zostać
uznana za nieskutecznie dostarczoną.

3. Jeżeli  Wykonawca  nie  dysponuje  faksem  lub  (i)  adresem  e-mail  musi  o  tym  fakcie
poinformować Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że wykonawcy posiadają  faks lub  (i)
adres e-mail.

7. Wadium

Każda składana oferta  musi  być zabezpieczona wadium w wysokości  8000,00 zł. (słownie:
osiem tysięcy zł) Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- w pieniądzu
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
- w gwarancjach bankowych
- w gwarancjach ubezpieczeniowych
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).    

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego: 

BGŻ BNP Paribas S.A. 05 1600 1462 0008 4782 4827 0001

W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia
lub gwarancji  musi obejmować co najmniej  termin związania  ofertą.  Poręczenia i  Gwarancje
muszą  być  bezwarunkowe.  W  terminie  otwarcia  ofert  wadium  wpłacane  w  pieniądzu  musi
znajdować się na koncie Zamawiającego.  Potwierdzenie wpłaty lub oryginał  wadium w
formie niepieniężnej należy załączyć do składanej oferty. Oryginału wadium w formie
niepieniężnej  nie  należy  zszywać  z  pozostałymi  dokumentami. Wykonawca,  którego
oferta  nie  będzie  zabezpieczona  akceptowalną  formą  wadium  zostanie  wykluczony  z
postępowania.
Zwrot lub utratę wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: wynosi 30 dni. 
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9. Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawcy  zobowiązani  są  przedstawić  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
specyfikacji  i ustawie  Prawo  zamówień  publicznych.  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty
związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty. Informacje  uznane  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa  za  tajemnice  przedsiębiorstwa
powinny  zostać  umieszczone  osobno  z  dopiskiem  „Zastrzeżone”.  Oprócz  samego
zastrzeżenia  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  wykonawca
sporządza  również  pisemne  uzasadnienie takiego  zastrzeżenia  w  celu  wykazania,
dlaczego stanowią one w/w tajemnice.  Oferta  musi  być  napisana  czytelnie,  w języku
polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy), powinna być zszyta lub złączona
w  sposób  zapobiegający  jej  dekompletacji.  Pożądany  jest  spis  treści. Oferta  musi  być
podpisana przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
wykonawcy  określoną  w rejestrze  handlowym lub  innym dokumencie,  właściwym dla  formy
organizacyjnej  wykonawcy.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą ofertę. Osoba lub osoby te
muszą złożyć podpisy na: wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz miejscach, w
których wykonawca naniósł zmiany. 

10. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), nie później niż do dnia
10.05.2016  r.  do  godz.  11.00.  Oferta  powinna  znajdować  się  w  zamkniętej  kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
                
Na  opakowaniu  powinny  być     wskazane  nazwa  i  adres  Wykonawcy  oraz  tytuł  zamówienia
publicznego.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej
należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać w kopercie z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM     .   .   . GODZ.   .  .

Oferty,  które  wpłyną  do  ZAMAWIAJĄCEGO  po  wyznaczonym  terminie  składania  ofert  będą
odsyłane bez otwierania.
            
Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
pod  warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzaniu  zmian,
poprawek,  modyfikacji  i  uzupełnień  itp.  przed  terminem  składania  ofert.  Powiadomienie  o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w
sposób określony jak wyżej w kopercie z dopiskiem: „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed  upływem terminu  składania  ofert  wycofać  się  z  postępowania
poprzez złożenie  pisemnego powiadomienia  (według  takich samych zasad  jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie: „WYCOFANIE”.
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Koperty  oznaczone  napisem  „WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  i  po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy nastąpi wycofanie złożonej oferty właściwej
bez jej otwierania.

Koperty  oznaczone dopiskiem „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty  wykonawcy,
który wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu  poprawności  procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (gabinet  Dyrektora) dnia  10.05.2016 r.  
o godz. 11.30.  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający
poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ocena ofert nastąpi na
posiedzeniu niejawnym. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać
udzielenia  przez  wykonawcę  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  przez  niego  oferty  i/lub
dokumentów.

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie koszty
towarzyszące  wykonaniu  zamówienia,  tj.  należne  cła,  podatki,  koszty  produkcji,  transportu,
ubezpieczenia,  przechowywania,  materiałów,  eksploatacji  itp.  (w zależności  od  przedmiotu
zamówienia) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych
nie prowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki,
jakie  zamawiający  zobowiązany będzie  odprowadzić,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.  Cena
musi  być podana w złotych polskich cyfrowo i  słownie,  z dokładnością  do dwóch miejsc po
przecinku. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. W sytuacji, gdy w
postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie
odrębnych  przepisów,  nie  są  zobowiązane  do  uiszczenia  podatku  VAT  w  kraju,  oferty
sporządzane przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Na potrzeby
oceny ofert do ceny oferty tego wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej
wysokości.  Dla  cła,  jeżeli  występuje,  stosuje  się  odpowiednio. Podane  przez  wykonawcę  w
ofercie lub innych dokumentach lub oświadczeniach wartości w walucie innej niż PLN zostaną
przeliczone na PLN wg średniego kursu waluty publikowanego przez NBP i obowiązującego w
dniu otwarcia ofert.
W celu poprawienia omyłki rachunkowej przyjmuje się następujące zasady:

/ w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 jeżeli  obliczona cena nie  odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej  oraz liczby

jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz
cenę jednostkową,

 jeżeli  cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i  liczbą,  przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar  i  ten zapis  ceny  jednostkowej,  który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

/ w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje

się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
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 jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje
się,  że  prawidłowo  podano  ten  zapis,  który  odpowiada  dokonanemu obliczeniu
ceny,

 jeżeli  ani  cena  za  część  zamówienia  podana  liczbą,  ani  podana  słownie  nie
odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część
zamówienia wyrażone słownie;

/ w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa):

 przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,

 jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

 jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że
prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

/ w przypadku, gdy cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową te wartość, która stanowi prawidłowy wynik działań matematycznych.

/ w przypadku błędnie wyliczonej wartości podatku VAT przyjmuje się, że prawidłowo podano
stawkę podatku VAT (w %) oraz prawidłowo podano podstawę (wartość netto), od której liczono
podatek VAT.

12. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena ofertowa brutto         – waga 90%
2) Termin rękojmi i gwarancji – waga 10%
--------------------------------------
                                        razem: – 100%

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto:
Ck= C min/ C oceniana) x 90% x 100 pkt

gdzie:
Ck – suma punktów końcowa
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród oferowanych ofert,
C oceniana – cena ogółem brutto ocenianej oferty

Kryterium nr 2 – termin rękojmi i gwarancji:
Tg k = ( Tg oceniana / Tg max ) x 10% x 100 pkt
gdzie:
Tg k – suma punktów końcowa
Tg  max  –  najdłuższy  termin  rękojmi  i  gwarancji  spośród  oferowanych  ofert  (określony  w
miesiącach obejmujący nie krócej niż 36 miesięcy, a nie dłużej niż 60 miesięcy). 
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Tg oceniana  – termin rękojmi i gwarancji ocenianej oferty (określony w miesiącach obejmujący
nie krócej niż 36 miesięcy, a nie dłużej niż 60 miesięcy).

Podanie terminu dłuższego liczone będzie jak termin 60 miesięcy.
Ocena  ofert  zostanie  przeprowadzona  w  oparciu  o  podane  wyżej  kryteria,  gdzie  za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
wyliczoną  jako  sumę  punktów  uzyskanych  w  w/w  kryteriach.  Wyliczone  punkty  zostaną
przedstawione jako liczba z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, a w wyjątkowej sytuacji do
tylu miejsc po przecinku ile będzie potrzebne, aby wskazać prawidłową pozycje oferty.

13. Formalności dotyczące zawarcia umowy

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryterium wyboru ofert.

2. Zamawiający powiadomi o wyborze ofert wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
3. Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  postępowaniu  Zamawiający  powiadomi  o  terminie

zawarcia umowy.
4. Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  uchyli  się  od  zawarcia  umowy

Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez
przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzą  przesłanki  do  unieważnienia
postępowania.

14.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy

Zamawiający  żąda  przed  podpisaniem  umowy  wniesienia  przez  wybranego  Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych. 

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego: 

BGŻ BNP Paribas S.A. 05 1600 1462 0008 4782 4827 0001

Poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe.

15. Istotne postanowienia, kary, zobowiązania, formalności związane
z zawieraną umową

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy i  ogólne warunki wykonania zamówienia zawiera
wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  umowy  w  następujących
przypadkach:
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Zmiana stawki podatku VAT:
- W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć
przed zawarciem umowy.

Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy:

1.  wynikające  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  których  nie  można  było
przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku, którego zawarto umowę, lub
2.  wykonanie  umowy  w  pierwotnym  okresie  byłoby  dla  Zamawiającego  niekorzystne  lub
niezasadne, lub
3. wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane
stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których
zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź,
epidemie,  strajki,  zarządzenia  władz,  długotrwałe  i  katastrofalne  warunki  pogodowe.  Fakt
zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego
organu administracji publicznej, IMGW.

Wszelkie inne zmiany, które nie powodują istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści oferty.

16. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom i innym osobom jeżeli  ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może  doznać  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy
przysługują  środki  ochrony  prawnej  określone  w  Dziale  VI  obowiązującej  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

17. Oferty częściowe, podwykonawcy

Zamawiający nie dzieli zamówienie na części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z pomocy podwykonawców zobowiązany jest wskazać w
ofercie części zamówienia, jakie zamierza im udzielić.

18.  Liczba  wykonawców,  z  którymi  zamawiający  zawrze  umowę
ramową

Nie dotyczy. 

19. Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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20. Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane urządzenia i
materiały  będą posiadały  parametry nie  gorsze  niż  te,  które przedstawiono w dokumentacji
projektowej.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  jest  obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich
parametry oraz odpowiednie obliczenia.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia
są równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów
i  urządzeń  równoważnych  wraz  z  danymi  technicznymi  wykazującymi  ich  parametry  oraz
odpowiednimi obliczeniami winien stosować załącznik do oferty.
Oceny równoważności materiałów i urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny
ofert w oparciu o opinie Projektanta.

21. Adres poczty elektronicznej

sekretariat@almalo.edu.pl

22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

        

       

Podpis osoby odpowiedzialnej
                  
    za zakres merytoryczny

..........................................  



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

   Podpis kierownika jednostki:
                                                                                          

...........................................

 Formularz ofertowy

Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2

Dane wykonawcy:

Nazwa firmy: .........................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Tel./fax: .................................................................................................................

N I P ..................................................................................................................... 

R E G O N ..............................................................................................................

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta bankowego .........................................................................................

Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uprawnionych do zawarcia umowy:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Zamówienie wykonamy za cenę netto: ........................................................................... zł.
 
słownie netto .............................................................................................................. zł.

brutto ............................................................................... zł. (kwota zawiera podatek 
VAT)

słownie brutto ............................................................................................................. zł.

termin rękojmi i gwarancji .................. miesięcy.

pieczęć wykonawcy



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

*Informuję,  że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 obowiązującej ustawy prawo
zamówień publicznych.

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. .......................................................

*w innym przypadku informację należy skreślić  i złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Oświadczam, iż*:

Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22

obowiązującej 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,  

których opis sposobu dokonania oceny został zamieszczony w treści ogłoszenia o zamówieniu  

i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. .......................................................

Zgodnie z art. 26 ust 2b obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na
wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub
zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączącego  go  z  nim
stosunków.  W  takiej  sytuacji  wykonawca  zobowiązany  jest  udowodnić zamawiającemu,  iż  będzie

pieczęć wykonawcy



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

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. 

Jeżeli  opisana  sytuacja  dotyczy  wykonawcy,  do  oferty  należy  także  dołączyć  w  oryginale pisemne
zobowiązanie  innych  podmiotów  do  oddania  wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

Oświadczam, iż:

W stosunku do Wykonawcy, którego reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia go na

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo Zamówień Publicznych. 

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ......................................................

pieczęć wykonawcy



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

Wykaz zamówień odpowiadających opisanym w SIWZ
 

Przedmiot
zamówienia

(dokładny opis) 

Wartość brutto Data wykonania
dzień/miesiąc/rok

Nazwa odbiorcy
(zamawiającego)

  

                     

pieczęć wykonawcy



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

Na każdą z wymienionych pozycji załącza się stosowny dowód potwierdzający ich należyte
wykonanie lub wykonywanie.   

                     

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. .......................................................

Lp. Części zamówienia, które zostaną udzielone
podwykonawcom.    

                     

pieczęć wykonawcy



Zespół Szkół Ogólnokształcących

32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 
REGON: 356586079 NIP: 6811349811

Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806

Załącznik nie wymagany gdy wykonawca nie zamierza udzielić części zamówienia
podwykonawcom.

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. .......................................................
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