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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Zakonu Pijarów 

 im św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasjancjusza 

60-880 Poznań 

osiedle Jana III Sobieskiego 114 

NIP 972-11-41-511 

REGON: 302 316 778 

tel./fax 61 823 40 41 

e-mail: 61 823 40 41 

http://www.poznan.pijarzy.pl/ 

godziny pracy: 7:30 – 15:30 

Organ prowadzący/Inwestor: Polska Prowincja Zakonu Pijarów; 31-015 Kraków, ul. Pijarska 2 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego             

o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

 

3.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do 

niniejszej specyfikacji. 

Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres 

wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: 

a) projekt budowlany, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

c) dokumentacja fotograficzna, 

d) przedmiary robót. 

 

Warunki realizacji robót budowlanych: 

a) roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie (w trakcie roku 

szkolnego). W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy 

zabezpieczeniu miejsca robót. 

b) koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają 

Wykonawcę i muszą być skalkulowane w ofercie. Przychód z tytułu przekazania do utylizacji materiałów 

pochodzących z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane                             

min. 36 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
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W przypadku zaoferowania, krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

 

Inwestycja współfinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji 

lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 

 

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa 

firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji 

przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio 

lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i 

parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 

 

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje 

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest 

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 

zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. 

[sygn. akt: KIO 2315/13]). 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą 

oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

 

3.2. Podwykonawcy. 

 

Wykonawca, zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 

własne.  

 

3.3. Oferty częściowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

3.4. Oferty wariantowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

3.5. Zamówienia uzupełniające. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                                              

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

3.6. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 

ustawy, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

 

3.6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję robotników budowlanych, które wykonywać będą 

czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w przedmiarze robót zostały zatrudnione 
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na podstawie umowy o pracę, a liczba zatrudnionych osób na stanowisku robotnika budowlanego wynosiła 

min. 5 osób. 

 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.                          

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

 

3.6.2. Sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 

 

Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przestawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, a także oświadczenie ww. 

osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na stanowisku robotnika 

budowalnego. 

 

3.6.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych 

wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

 

3.6.3.1. Sposób monitorowania. 

 

a) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 

będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych 

osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji 

zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 

Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

b) Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przestawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób, a także oświadczenie 

ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na 

stanowisku robotnika budowalnego. 

 

3.6.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 

 

a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.6.3.1 SIWZ Wykonawca 

będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.  

b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.6.3.1 SIWZ lub zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy 

dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 2% 

całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez 

Zamawiającego. 

d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez 

Wykonawcę w ofercie. 
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3.7. Kody CPV. 

 

CPV: 45.26.25.00-6 Roboty murarskie; 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych; 45.41.00.00-4 Tynkowanie; 45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne. 

 

 

4. Termin realizacji zamówienia. 
 

Całość zamówienia realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 330 dni. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 

a) formularz ofertowy; 

b) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w 

punkcie 7 niniejsze specyfikacji. 

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

5.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 

5.5. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez te podmioty. 

5.6. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy nie 

wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub 

jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do 

reprezentowania Wykonawcy lub tych podmiotów uprawniającego do składania podpisów w imieniu 

Wykonawcy lub tych podmiotów (pełnomocnictwo).  

5.7. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie 

propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników 

w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie 

żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 

podpisane przez Wykonawcę. 

5.8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej 

ofertę. 

5.9. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 

5.10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 

5.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

5.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasjancjusza, osiedle Jana III 

Sobieskiego 114, 60-880 Poznań, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

Nazwa i adres wykonawcy 

Zespół Szkół Zakonu Pijarów  

im. św. Józefa Kalasjancjusza 

osiedle Jana III Sobieskiego 114 

60-880 Poznań 

 

„OFERTA NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTU” 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać” przed 21.10.2015 r. godz. 10
00
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6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz wykażą, że spełniają 

warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 

 

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty: 

a) co najmniej 3 roboty budowlane, z których każda poległa na termomodernizacji obiektów 

kubaturowych sklasyfikowanych w grupie 113, 121, 122, 123 lub 126 według Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 500 000,00 PLN wraz z 

podatkiem VAT lub 

b) 3 roboty budowlane, z których każda poległa na termomodernizacji obiektów kubaturowych 

sklasyfikowanych w grupie 113, 121, 122, 123 lub 126 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (PKOB) o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN wraz z podatkiem 

VAT, 

oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. 

 

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami, w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz posiadającą co najmniej 

5 letnie doświadczenie po uzyskaniu tych uprawnień w kierowaniu robotami i będąca kierownikiem 

budowy przy co najmniej 1 robocie budowalnej, w której zakresie byłą termomodernizacja obiektu 

kubaturowego. 
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Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

6.2.5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 300 000,00 PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 1 000 000,00 PLN. 

 

6.2.6. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych                                       

(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) jeżeli przedstawi dokumenty 

wymienione w pkt. 7.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda dostarczenia 

następujących dokumentów: 

 

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.1.2. wykaz  robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, z zakresu opisanego w pkt 6.2.2., określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie wykonania, 

b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku Wykonawców, którzy przedstawią wartości robót w innej walucie niż PLN, Zamawiający 

przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

7.1.3. określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie: 

Zamawiający w celu oceny  zdolności  wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności 

w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia uzna wykonawcę za 

niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której przedmiot obejmował 

roboty budowlane, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od co najmniej jednej 

umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub doszło do naliczania 

kar umownych w wysokości nie mniejszej niż 5% całkowitej wartości przedmiotu umowy za nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy od co najmniej jednej umowy; 

7.1.4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6; 

7.1.5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

7.1.6. opłaconej polisy, 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, którzy przedstawią polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu); 

7.1.7. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku 

Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, 

Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu). 

 

7.2. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 

7.2.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 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. Zobowiązanie musi wskazywać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

7.2.2. 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 podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

7.2.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

7.2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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7.3. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

 

7.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (oświadczenie 

zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1); 

7.3.2. 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 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 ofert; 

7.3.3. 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 w pkt. 7.3. W przypadku polegania 

przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczeniu, podmioty te winny 

uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

 

7.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

7.4.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r 

o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej – załącznik nr 5. 

 

7.5. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 7.3.2., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 

7.5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7.6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

7.6.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania, 

7.6.2. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1., 

7.3. i 7.4. przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w 

przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

7.6.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim 

wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do 

złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno 

umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu zawarcia 

umowy. 

7.6.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
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7.6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji 

zamówienia, 

c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, 

d) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasjancjusza, 

osiedle Jana III Sobieskiego 114, 60-880 Poznań, lub  

b) faxem na nr 61 823 40 41, lub  

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: poznan@pijarzy.pl. 

8.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy mające 

potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 

składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

8.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem 

w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektu”. 

8.4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, 

którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której 

jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. 

8.5. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych – Honorata Nowaczyk; 

 - w sprawach procedury udzielania zamówienia – Adam Szymanowski, 

w godzinach od 7
00 

do 15
00 

 od poniedziałku do piątku. 

8.6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 
 

9.1. Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

9.2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: 

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 73 1440 1387 0000 0000 1102 3948, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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- 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. 

9.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w sekretariacie Zamawiającego w od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 9
00 

do 14
00

 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w 

sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin 

wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na 

rachunku Zamawiającego. 

9.4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a  i 2 ustawy. 

9.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

10. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

 

11. Termin i miejsce składania ofert. 

 

Oferty należy składać do dnia 21.10.2015 r. do godziny 9
45 

 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasjancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego 114, 60-880 Poznań,                      

w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

 

12. Termin i miejsce otwarcia ofert. 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.10.2015 r. o godzinie 10
00

 w siedzibie Zamawiającego                      

tj. w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasjancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego 114,  

60-880 Poznań, w pokoju dyrektora. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Przed otwarciem 

ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ceny ofert, terminy realizacji i 

okresy gwarancji. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

13.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena 

oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym . Cena ofertowa = cena netto + 

podatek vat. 

13.2. Cena zawarta w formularzu ofertowym obejmuje wszystkie podatki, koszty i opłaty realizacji przyszłej 

umowy, wszelkie materiały oraz roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
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opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejsze specyfikacji i jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyceny robót. Cenę 

należy wyliczyć w taki sposób aby obejmowała zakres robót opisany w projekcie budowlanym, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. 

13.3. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Podatek vat wynosi: 23%. 

13.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

Lp. Nazwa Kryterium 
Znaczenie (waga) 

kryterium 

1 Cena 90% 

2 Okres gwarancji 5% 

3 Termin realizacji 5% 

4 Suma  100% 

 

 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg 

Wag podanych w specyfikacji 

 

1. Najniższa cena – 90% 

 

Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 90/ cena badanej oferty 

 

 - maksymalna ilość punktów za cenę – 90,00 pkt. 

 

2. Najdłuższy okres gwarancji – 5% 

 

Ilość punktów = okres gwarancji z badanej oferty x 5/ najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert  

 

maksymalna ilość punktów za okres gwarancji – 5,00 pkt. 

 

Okres gwarancji krótszy niż określony w pkt. 3 SIWZ oferta zostanie odrzucona. 

Przy zaoferowaniu okresy gwarancji dłuższego niż 120 m-  cy: Do wzoru zostanie podstawiona wartość 120 m 

– cy, zaś do umowy zostanie wprowadzony okres wynikający  z oferty. 

 

3. Najkrótszy termin realizacji – 5% 

 

Najkrótszy termin realizacji będzie wyliczany w dniach. 

 

Ilość punktów = najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert x 5/ termin realizacji z badanej oferty 

Termin realizacji z formularza ofertowego liczony od dnia otwarcia ofert. 

maksymalna ilość punktów za najkrótszy termin realizacji – 5,00 pkt. 

Termin realizacji dłuższy niż określony w pkt. 4 SIWZ oferta zostanie odrzucona.  
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15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
15.1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

15.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

15.3. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni 

roboczych, po zawiadomieniu Zamawiającego. 

15.4. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 17 niniejszej specyfikacji. 

15.5. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do dostarczenia harmonogramu 

rzeczowo – finansowego zawierającego podział  rodzaj i ilość prac oraz wartość prac na dany (miesiąc). 

Wykonawca przy wykonaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego zobowiązany jest uwzględnić 

następujące elementy:  

a) prace nie mogą być wykonywane w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.; 

b) wartość zrealizowanych robót budowlanych wraz z podatkiem vat w roku 2015 ma wynosić 175 000,00 

PLN; 

c) załącznikiem do harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie kosztorys wykonany na podstawie 

przedmiaru robót – załącznik nr 2 do specyfikacji. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do 

wyceny robót. 

15.6. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub nie dostarczenie kosztorysów i harmonogramu, 

o którym mowa w pkt. 15.5 SIWZ uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania. 

 

16. Wzór umowy 

 

16.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

specyfikacji.  

16.2.  Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

wystąpienia zmiany warunków atmosferycznych w szczególności klęski żywiołowe, wystąpienie 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, 

szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych 

zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim, zbyt niskie lub wysokie 

temperatury powietrza; 

b) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania 

zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz 

zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 

występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

d) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: zmiany 

technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji 

gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub  zmiana producenta urządzeń lub 
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wyposażenia; 

e) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne 

osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i 

będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

f) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił 

wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów 

organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 

konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od 
Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły 

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które 

uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z 

niniejszej umowy 

g) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą wprowadzane warunki, które gdyby zostały 

ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych 

ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona i nie będą modyfikowały równowagi ekonomicznej 

umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego 

zamówienia. 

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17.1.  Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w jednej z następujących form: 

- w pieniądzu na konto nr 73 1440 1387 0000 0000 1102 3948; 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- w gwarancjach bankowych; 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- 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. 

17.2. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 10% wartości ceny ofertowej. 

17.3.  Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: w wekslach z 

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział   1 - 3 w art. 

179 – art. 198 g ustawy. 
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19. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 

 
19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://www.poznan.pijarzy.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego zawiadomienie o 

wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 17.1. a). 

19.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

20. Pozostałe informacje. 

 

20.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

 Zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia, 

 Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu, 

20.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

20.3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy. 

Załącznik nr 4 –  Wykaz  robót budowlanych z zakresu opisanego w pkt 6.2.2. SIWZ wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania. 

Załącznik nr 5 –  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacja o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 

Z dniem 5.10.2015 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zakonu Pijarów 

im. św. Józefa Kalasjancjusza 

 

o. Bartłomiej Smoczyk 


