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1.  Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu 

inwestycyjnego pn.:  
 

POPRAWA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA W GMINIE PRZYSTAJŃ POPRZEZ 
ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM WRAZ Z BUDOWĄ HALI SPORTOWEJ                               

W PRZYSTAJNI, UL. SZKOLNA I NOWA 
 

obejmującego budowę obiektów kubaturowych wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (instalacja sanitarna i elektryczna) oraz zagospodarowanie 
terenu. 
 
Kubatura: gimnazjum + zaplecze sali sportowej - 11 319 m 3 

       hala sportowa      -   9 552 m 3    
 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia 
określono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 3 
do niniejszej SIWZ, Dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 5 oraz  
w Przedmiarach robót - Załącznik Nr 4.  
 

1.3. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  

   
Termin zamówienia: do dnia 31 lipca 2010r. 
 

3. Warunki realizacji zamówienia 
 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert 

wariantowych, tj. przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego 
sposób wykonania zamówienia. 

 
3.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
3.3. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

 
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z placem przyszłej budowy  
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w celu sprawdzenia warunków wykonania zamówienia i ujęcia wszystkich 
czynników cenotwórczych związanych z warunkami lokalnymi w cenie 
ofertowej. 
 

3.5. Zabezpieczenie terenu budowy                                                            
3.5.1. Wykonawca na własny koszt w terminie do 01.09.2008r. wykona 

tymczasowe ogrodzenie wydzielające istniejący budynek szkoły od 
terenu placu budowy z zabezpieczeniem dostępu osób postronnych na 
plac budowy. Wydzielenie – przebieg tymczasowego ogrodzenia musi 
być uzgodniony z Dyrekcją Szkoły. 

3.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji przez 
Inwestora Zastępczego i Zamawiającego projekt zagospodarowania 
placu budowy. W ramach zagospodarowania placu budowy istnieje 
możliwość wykorzystania na czas budowy budynku nr 2 przewidzianego 
do rozbiórki jak również części przyległego terenu po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
3.6. Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca winien zrealizować w 2008 roku co 

najmniej następujący zakres prac i robót:  
- wjazd z ulicy Nowej na plac budowy o nawierzchni tłuczniowej (bez kostki 

brukowej), 
- wyburzenie obiektów przewidzianych w projekcie do likwidacji, 
- wykonanie przyłącza wodociągowego. 

  

4. Warunki, które muszą spełniać ubiegający się o zamówienie 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

4.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 

Dokument potwierdzający warunek 4.1. wg wzoru 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  /Załącznik Nr 1B/ 

 
4.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
 

Dokument potwierdzający warunek 4.2. wg wzoru 

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych /Załącznik Nr 1B/ 

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego oraz  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert) - 
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- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). - 

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - 

 

4.3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności: 
 

4.3.1. Prowadzą działalność obejmującą zakresem przedmiotowe 
postępowanie 
 

Dokument potwierdzający warunek 4.3.1 wg wzoru 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - 

 
4.4. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
4.4.1. Zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie:  
1) minimum 1 zamówienie polegające na budowie obiektu użyteczności 
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości zadania 
inwestycyjnego nie mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto oraz 
 
2) minimum 1 zamówienie polegające na budowie obiektu sportowego             
o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 PLN brutto. 
  

Dokument potwierdzający warunek 4.4.1. wg wzoru 

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 
należycie (np. referencje Zamawiającego) - zgodnie z pkt. 4.4.1. /Załącznik Nr 1D/ 

 
 

4.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z odpowiednim 
wykształceniem, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi dla 
wykonania zamówienia w tym: 
a) 1 kierownik budowy z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej (jak wskazano w pkt. 4.3.2a) z min. 10 
letnim doświadczeniem kierowniczym przy robotach budowlanych  
w tym z doświadczeniem kierowniczym przy budowie obiektu 
użyteczności publicznej o wartości zadania inwestycyjnego nie 
mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto wraz z zagospodarowaniem 
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terenu oraz z doświadczeniem kierowniczym przy budowie obiektu  
o konstrukcji stalowej,  

b) 1 kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych (jak wskazano w pkt. 4.3.2b) z min. 5 letnim 
doświadczeniem kierowniczym przy robotach instalacyjnych. 

c) 1 kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych (jak wskazano w pkt. 4.3.2c) 
z min. 5 letnim doświadczeniem kierowniczym przy robotach 
elektrycznych 

 
 

Dokument potwierdzający warunek 4.4.2. wg wzoru 

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności - zgodnie z pkt. 4.4.2. /Załącznik Nr 1C/ 
  

 
4.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia 
 

4.5.1. Posiadają w okresie ostatnich trzech lat (2005, 2006, 2007), a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średnioroczne 
przychody netto w wysokości nie mniejszej niż 7.000.000 PLN  
 

Dokument potwierdzający warunek 4.5.1. wg wzoru 

- Bilans i rachunek zysków i strat ze sprawozdań finansowych za 
2005, 2006, 2007 rok, a jeżeli podlegają one badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również 
z opinią o bilansie i rachunku zysków i strat za 2005, 2006, 2007 
rok a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres - 

 
4.5.2. Posiadają polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę min. 3.000.000 PLN. 
 

Dokument potwierdzający warunek 4.5.2. wg wzoru 

- Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności  - 

 
4.5.3. Posiadają zdolność kredytową lub dostęp do innych środków 

finansowych wystarczających do zapewnienia płynności finansowej  
w okresie trwania realizacji zadania. Kwota wolnych środków 
finansowych lub zdolność kredytowa powinna wynosić co najmniej 
1.500.000 PLN.  
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Dokument potwierdzający warunek 4.5.3. wg wzoru 

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową Wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert) - 

 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie 
dokonana wg  formuły „spełnia - nie spełnia”. 
Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
 

5. Wymagania dla oferty składanej przez dwóch lub więcej 
Wykonawców 

 
5.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ustawy 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upełnomocnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców i załączone do oferty. 

 
5.2. Wszelka korespondencja dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.   

 
5.3. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, oświadczenie 

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy - Prawo 
zamówień publicznych może być złożone wspólnie i podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z tych Wykonawców, lub przez 
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - wymagania określone w punkcie  4.1.                                             
Natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia musi złożyć oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
- Prawo zamówień publicznych oraz udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień 
publicznych - wymagania określone w punkcie  4.2. 

 
5.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełnić łącznie wymagania określone 

w punkcie 4.3 , 4.4  i 4.5.3 
 

5.5. Wymaganie określone w punktach 4.5.1 i 4.5.2 winny być spełnione przez co 
najmniej jednego Wykonawcę występującego wspólnie z innymi (wymaganie 
nie podlega sumowaniu). 
 

5.6. Wszyscy partnerzy konsorcjum będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie 
zobowiązań umownych.  
 

5.7. Wadium może być wniesione przez jednego z partnerów lub pełnomocnika. 
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6. Przygotowanie oferty 
 
6.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży 

więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 
 

6.2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

6.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  
 

6.4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej 
(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w 
języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie 
zapisane strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę 
oraz kolejno ponumerowane i trwale spięte. Wszelkie zmiany w treści oferty 
(poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez 
Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
 

6.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
kierując swoje zapytanie na piśmie. Zapytania mogą być składane faksem pod 
nr:  pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. 
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z 
prowadzonym postępowaniem chyba, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego 
w terminie krótszym niż 6 dni przed terminem składania ofert.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 
stronie internetowej http://www.bip.przystajn.akcessnet.net/, na której 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana. 

 
6.6. Zamawiający nie planuje spotkania na terenie przyszłego placu budowy dla 

wszystkich Wykonawców jednocześnie.  
 

6.7. Wykonawca jest zobowiązany do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca 
przyszłego placu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, kosztów i ryzyk, czynników koniecznych do przygotowania 
jego oferty i podpisania umowy na roboty. 
 

6.8. Na podstawie art. 8 Prawa zamówień publicznych regulującego zasadę 
jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, 
który chce, aby pewne informacje handlowe zostały objęte tajemnicą, może 
pisemnie zastrzec nieudostępnianie, pozostałym uczestnikom postępowania, 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2002 r. nr 126 poz. 1071). Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na 
formularzu ofertowym. Wykonawca może zastrzeżone dokumenty zapakować  
w osobną kopertę (wewnątrz oferty) z oznaczeniem: “DOKUMENTY TAJNE 
tylko do wglądu komisji przetargowej”.  
 

6.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania 
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ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 
internetowej www.bip.przystajn.akcessnet.net, na której specyfikacja jest 
udostępniana.  
W przypadku, gdy w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert zawiadamiając wszystkich Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej 
www.bip.przystajn.akcessnet.net, na której specyfikacja jest udostępniana. W 
takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

7. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu 
z Wykonawcami  

 
7.1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Alina Piśniak , pokój nr, 

tel.034 319 11 53 lub 54 wew. 16, faks. 034 319 17 32 
 

7.2.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz 
w/w dokumentów oraz informacji faksem pod numer:  034 319/17/32 pod 
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą 
elektroniczną.  

 

8. Cena ofertowa 
 
8.1. Oferta musi zawierać cenę ofertową za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia. 
 

8.2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową  
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 
następująco: 
 
Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
 

8.3. Kosztorys załączany przez Wykonawcę do oferty przygotowany w wersji 
szczegółowej, ma charakter informacyjny (pomocniczy na etapie rozliczeń z 
Wykonawcą) dla Zamawiającego a pomocniczy w ustaleniu ceny ofertowej dla 
Wykonawcy. Wszelkie wprowadzone przez Wykonawcę zmiany do zakresu 
kosztorysu w stosunku do wyjściowego przedmiaru robót (stanowiącego 
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załącznik Nr 4 do SIWZ) nie zwolnią Wykonawcy z obowiązku wykonania 
całego zakresu zamówienia za podaną w ofercie cenę ryczałtową  
i zastosowania materiałów zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

8.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, 
zgodnie z przepisami: 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 
535, z późn. zmianami)  
Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 
257 z późn. zmianami). 
 

8.5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się w PLN 
(złotych) na podstawie zapisów umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 
 

9. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty 
 
9.1. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, 

oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 

1) wypełniony formularz ofertowy  /Zał. Nr 1A/, 
2) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy  

UWAGA! Harmonogram będzie stanowić podstawę do wystawiania 
protokołów odbioru elementów robót a następnie faktur. Podstawą do 
wystawienia protokołu odbioru elementu robót i faktury będzie 
zakończenie wskazanego w harmonogramie elementu.  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 20 listopada 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami)  /Zał. 
Nr 1B/ 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 
oraz  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert), 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 
8) bilans i rachunek zysków i strat ze sprawozdań finansowych za 

2005, 2006, 2007 rok, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o 
bilansie i rachunku zysków i strat za 2005, 2006 rok a w przypadku 
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i 
należności, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten 
okres, 

9) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert) 

10) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności /Zał. Nr 1C/, 

11) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia (wskazane w ofercie w Zał. Nr 1C) 
posiadają wymagane uprawnienia – uprawnienia oraz potwierdzenia 
przynależności do izby samorządu zawodowego, 

12) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. 
referencje Zamawiającego) /Zał. Nr 1D/, 

13) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności  

14) potwierdzenie wniesienia wadium 
15) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej sporządzony na podstawie 

Załącznika Nr 5 (Dokumentacja projektowa), Załącznika Nr 3 
(Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) oraz Załącznika  
Nr 4 (Przedmiar robót) z uwzględnieniem lokalnych warunków wykonania 
zamówienia, ryzyk i innych czynników cenotwórczych zidentyfikowanych 
w trakcie wizji miejsca przyszłej realizacji robót i analizy dokumentów 
umownych. 

16)  Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 5.1., jeżeli Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie 
  

9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1: 
1) podp. 4), 5), 7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,  
    w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające     
    odpowiednio, że: 
    a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
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    b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie  
        społeczne i zdrowotne albo że 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) podp 6) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub    
    administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której  
    dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
 
Dokumenty 1a) i 1c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument 1b) powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
 

9.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 9.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 
 

9.4. W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z 
Wykonawców oddzielnie złoży następujące dokumenty z pkt 9.1  
nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
Dokumenty nr 9 i 13 nie są wymagane do złożenia przez wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie jeśli warunki, na potwierdzenie których 
są składane, zostaną spełnione przez jednego lub kilku z Wykonawców 
występujących wspólnie.  
Pozostałe dokumenty są wspólne dla wszystkich występujących wspólnie 
Wykonawców. 
 

9.5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

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

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  
 
9.7. Nie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (o których mowa 
wyżej) lub złożenie dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem art. 26 
ust. 3 ustawy, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
9.8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.8 Prawa zamówień publicznych 

wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne  
za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca 
ofertę zastrzegł (zgodnie z pkt 6.8 SIWZ), że nie mogą być udostępnione innym 
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uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o której 
mowa w art.86 ust.4 . Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na 
formularzu ofertowym.  
 

10. Wadium 
 
10.1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie 

składania ofert, tj. do dnia 18 lipca 2008r. do godz. 12.00 w wysokości: 
170.000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)  
 

10.2. Wadium można wnieść: 
- w pieniądzu - przelewem bankowym na konto:  
 

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni  
ul. Częstochowska 5 
42-141 Przystajń 

Konto: 20 8250 1039 2103 0000 3030 0001  
z dopiskiem: „Wadium – budowa gimnazjum i hali sportowej” 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie 
przelewu) należ dołączyć do oferty.  
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
  oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  
  poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 
 

10.3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  
w pok. nr 6 w zamkniętej kopercie opisanej tak jak koperta z ofertą, z 
dopiskiem „WADIUM”, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
 

10.4. 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 wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
 

10.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, jeżeli: 
- upłynął termin związania ofertą,  
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono 
zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 
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10.6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:  
- Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
- który został wykluczony z postępowania, 
- którego oferta została odrzucona 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, 
którym zwrócono wadium na ich wniosek, gdyż zostali wykluczeni lub ich 
oferty zostały odrzucone z postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub 
odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 

11. Termin związania ofertą 
 
11.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12. Składanie ofert 
 
12.1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie 

Zamawiającego – Budynek Urzędu Gminy Przystajń, Przystajń ul. 
Częstochowska 5, pokój nr 6 parter w terminie do dnia: 18 lipca 2008r.  
do godz. 12.00. 
 
 

Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą firmy Wykonawcy należy zaadresować:  

“Oferta w przetargu na: „ROZBUDOWĘ GIMNAZJUM WRAZ Z BUDOWĄ 
HALI SPORTOWEJ W GMINIE PRZYSTAJŃ” 

Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2008r. przed godz. 12.30” 
 

12.2. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres 
Wykonawcy.  
 

12.3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem 
jakim oznakowana została oferta. 
 

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad jak składana oferta   tj. w dwóch kopertach /zewnętrznej i wewnętrznej/ 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA” 
 

12.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

12.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania. 
Koperty oznaczone napisem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej 
kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
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zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie 
będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem “ZAMIANA” zostaną otwarte 
przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wniósł zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 

12.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 38 ustawy, jeżeli  
w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach.  
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców 
będą odnosiły się do zmienionego terminu 

 

13. Otwarcie ofert 
 
13.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lipca 2008r. o godz. 12.30 w siedzibie 

Zamawiającego: Budynek Urzędu Gminy Przystajń – Sala Narad.  
 

14. Ocena ofert 
 
14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

i ich znaczeniem: 
- cena ofertowa brutto      - 100 % 
 

14.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana 
wg następujących zasad:  

 
 (/cena brutto badanej oferty)  x 100 pkt 

 

      Najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert   
Ilość punktów =                 x 100  

      Cena brutto badanej oferty  
 
 

14.3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

15. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych  
i SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 
 

15.2. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania 
umowy. 

 
15.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zobowiązani są oni dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą 
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współpracę tych Wykonawców. Umowa winna być podpisana przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców i winna zawierać 
co najmniej poniższe postanowienia:  

 - określenie celu zawarcia i czasu trwania,  
 - wskazanie Lidera, 
        - informację o tym, że Lider czy partner wiodący jest upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem 
i każdego z osobna  

 - podział zakresu obowiązków poszczególnych podmiotów, 
 - zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności stron za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 
        - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z 

Wykonawców  do czasu wykonania zamówienia, 
        - zakaz dokonywania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  
 

16. Unieważnienie przetargu 
 
16.1. Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli: 

 
- nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- w przypadkach, o których mowa w art.91 ust.5 ustawy, zostaną złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy. 
 
 

17. Środki ochrony prawnej 
 
17.1 Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej 

wymienione w art. 179-198 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. Ust. 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).   

 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
18.1 Wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy jest zobowiązany do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% 
ceny ofertowej brutto 
 

18.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach: 
- w pieniądzu - przelewem bankowym na konto Zamawiającego 
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Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni  
ul. Częstochowska 5 
42-141 Przystajń 

Konto: 20 8250 1039 2103 0000 3030 0001  
z dopiskiem: „Zabezpieczenie – budowa gimnazjum i hali sportowej” 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  
  oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze  
  zobowiązaniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- 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.  
 

19. Umowa ramowa, aukcja elektroniczna 
 
19.1.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
19.2.  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

20. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – WZORY FORMULARZY 
 
Zał. Nr 1A - Formularz Ofertowy. 
Zał. Nr 1B -   Oświadczenie o spełnianiu warunków. 
Zał. Nr 1C -   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
 zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  
 doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  
 a także zakresu wykonywanych przez nich czynności  
Zał. Nr 1D -   Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat 
 przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli  
 okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  
 odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym  
 stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  
 i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,  
 że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje Zamawiającego) 
 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
                                ROBÓT 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 4 – PRZEDMIAR ROBÓT 
 
ZAŁĄCZNIK Nr 5 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 


