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Zamawiający :  
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego 

 
ul . Wejherowska 22 
84-241 Gościcino  

 
 

 

   
reprezentowana  przez : Dyrektora  SSP w Gościcinie   

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" 

Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 – art. 39-46  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 5.000.000 euro dla robót 
budowlanych 

 
dla zadania pn.  
 

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb kompleksu budynków 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 
b. elektrycznej  
c. sanitarnej 

 
Wspólny słownik CPV  

 
454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

453 300 00-9 Roboty posadzkowe  

454 31 000-7 Kładzenie płytek 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.  

453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej  

451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe  

452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg  

452 324 60 -4 Roboty sanitarne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39.14.13.00 Szafy szatniowe  

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w 
dniu25.06.2012.pod nr 219614 – 2012, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego i na własnej stronie internetowej: www.sspgoscicino.edu.pl 
 
Opłata za SIWZ wynosi: 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych 00/100zł ), którą należy wpłacić na 
rachunek bankowy Zamawiającego -Urzędu Gminy Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 0000 6196 
3934 ( dot zadania  SSP Gościcino  ) 

.Odbiór SIWZ w siedzibie Zamawiającego.  
 

Czerwiec 2012 

. Zatwierdził: 
Dyrektor SSP w Gościcinie 
 w Wejherowie 
 mgr Teresa Hewelt  
 
 
 
 
 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/


                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 2 

L.p. SPIS TREŚCI 
I Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 
II Nazwa i adres zamawiającego. 
III Tryb udzielenia zamówienia. 
IV Opis przedmiotu zamówienia. 
V Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o możliwości zawarcia 

umowy ramowej. 
VI Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6   

ustawy. 
VII Termin wykonania zamówienia. 
VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 
IX Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
X Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

XI Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
XII Wymagania dotyczące wadium. 
XIII Termin związania ofertą. 
XIV Opis sposobu przygotowania ofert. 
XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
XVI Opis sposobu obliczania ceny. 
XVII Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą. 
XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
XXIII Informacje o podwykonawcach. 
 
Załączniki do SIWZ: 
 
Nr 1 Formularz oferty. 
Nr 1 a Zbiorcze zestawienie kosztów  
Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  art. 44 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nr 2 a Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów. 
Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. 
Nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Nr 5 Wykaz wykonanych zamówień. 
Nr 6 Projekt umowy. 
Nr 7 
Nr 8 
Nr 9  
Nr 10 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Przedmiar  
Fotografia poglądowa szafki szatniowej  
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I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ. 

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego i we wszystkich dokumentach z nią 
związanych występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: 
Zamawiający 

 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie ul. 
Wejherowska 22, 84-241 Gościcino reprezentowana przez  Dyrektora Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie .    

Komórka organizacyjna 
prowadząca sprawę 

Komórka Administracyjna   SSP w Gościcinie 

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te 
występujące wspólnie. 

Ustawa 

 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 

Specyfikacja 

 
niniejszy SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną 
część. 

Przedmiot zamówienia zakres prac do wykonania wynikający z opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. IV SIWZ) 
oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ. 

Oferta 

 
przygotowany przez wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, 
oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z ceną za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

Cena 

 
kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z 
poźn. zm.). 

Najkorzystniejsza oferta 

 
oferta z najniższą ceną lub oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie uzupełniające zamówienie z wolnej ręki udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zam. podstawowego 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, stanowiących nie więcej 
niż 50 % wartości zam. podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było  
przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem 
zamówienia podstawowego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.) 

Podwykonawca 
 

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części 
przedmiotu zamówienia. 
 

Pełnomocnictwo  
 
 
 
 
 
 
 
 

oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do 
dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – podpisania 
oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba 
wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo 
Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 

Dokumentacja Projektowa 
 

Projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej „STWOiRB”), informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku, plany, rysunki, mapy pozwolenia, uzgodnienia i opinie, 
wymagane odrębnymi przepisami oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne 
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i 
dokładnej lokalizacji ich wykonywania. 
 

Operat kolaudacyjny 
 

zbiór dokumentów zawierający m. in.: decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie 
robót budowlanych, dokumentację projektową powykonawczą, kserokopię dziennika 
budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, atesty materiałów, certyfikaty, 
gwarancje, protokoły z prób, protokoły odbiorów branżowych, sprawozdania techniczne 
kier. budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót.   
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II. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie,  
ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino   

 
tel./fax +48/58 672  81 23 , e-mail:.. , e-mail:ssp_goscicino@poczta.onet.pl.., adres strony 
internetowej: lwww.sspgoscicino.edu.pl 

 
 
III. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest                  

w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty  
5 000.000 euro dla robót budowlanych.  

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia  publicznego jest  zadanie pn.  
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 
b. elektrycznej  
c. sanitarnej 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera zał nr 7 do SIWZ  
Dodatkowe uwagi: 
 
1. Przedmiot zamówienia objęty będzie 3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania 

całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Przed złożeniem oferty wskazane jest, 
żeby Wykonawcy odbyli wizję lokalną 

2. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. 
zastosowanie innych materiałów niż podane w  zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia , a także zachowania 
technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii 
wykonania. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w 
swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce 
proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w opisie zamówienia. 

3. Przedmiar Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, z którego Wykonawca może 
skorzystać, ale nie musi. Do kalkulacji ceny należy przyjąć wszystkie  niezbędne koszty  w tym 
prace przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczające i ubezpieczenie robót .  

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac remontowych  tak by nie 
zakłócały pracy placówki szkolnej. 

5. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 
rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry 
przypisane poszczególnym materiałom w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. Zamawiające do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych 
w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 7  do SIWZ dopisuje 
wyrazy ‘’ lub równoważny ‘’. 

 
V. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych oraz informacja o możliwości 

zawarcia umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.  
 

VI. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy.  

 
1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia 

podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 

http://www.ssp-bolszewo.pl/
http://www.ssp-bolszewo.pl/
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2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które 
stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 

3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia. 

 
1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany 

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2012 r.  
2. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania 

Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych ( 2 egz )  wraz z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego  robót  

 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków.  
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki 

tj.: 
1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, 

ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.  
2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 

 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie:  
co najmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na remoncie  i 
przebudowie  obiektów w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 
200 000 złotych brutto w każdym zadaniu  
Uwaga 1! 
W przypadku gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający  warunek  ( 
określone w  zał nr 5 do SIWZ ) rozliczane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane 
zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż  w złotych polskich ,Wykonawca ( dla celu oceny oferty 
) dokona przeliczenia wartości  wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich- na podstawie 

średniego kursu  złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli kursów A średnich walut 
obcych  Narodowego Banku Polskiego ( http:www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy .htm) na dzień 
[przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji wspólnot Europejskich  t j  
25..06.2012 r  
 

3.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie. 
4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ,że : 
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednio do stanowisk jakie zostaną im powierzone  
tj: 
 
4.1 Osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy, w tym przy realizacji: 

 min.  trzech  zamówień polegające na remoncie  i przebudowie  obiektów w budynkach 
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto w każdym zadaniu  
4.2 dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń. 
4.3 dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń.  
UWAGA 2. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia 



                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 6 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U 
z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200  tys. złotych . 

  
6. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z 

brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy.   

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w  art. 
44 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2 
SIWZ.  
2.1  Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w rozdz. VIII pkt 2 
SIWZ, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Należy wypełnić załącznik nr 
5 do SIWZ.  

2.2 Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w załączniku nr 5 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo 
ukończone.  

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 
4 SIWZ.  
3.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których 

mowa w rozdz. VIII pkt. 4 SIWZ, 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 na formularzu zgodnym ze wzorem 
stanowiącym załącznik  Nr 4 do SIWZ.  

3.2 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. Załącznik nr 4 do SIWZ.  

4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w 
rozdz. VIII pkt. 5 SIWZ. 

 
Opłacona polisa, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 
tys. złotych. 
Zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy: 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 spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
warunku   

5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w 
rozdz. VIII pkt 6 SIWZ. 

 
5.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do 

SIWZ).  
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
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składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy. 

5.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 
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. 
5.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

 

6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2a do 
SIWZ.  

7. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2, 
3, 4, 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6 
nn. rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 5. nn rozdziału. 

8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w 
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób.  

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX pkt5 SIWZ : 

9.1  pkt 5.2- 5.4 i pkt 5.5  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 
 

a. Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  
b. Nie zalega z uiszczeniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, albo nie 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 
9.2 pkt 5.2- składa zaświadczenie z właściwego organu sadowego  lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy. 

10. Dokument/dokumenty, o którym/których mowa w rozdz. IX pkt 10 powinien/powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt 10 
SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis rozdz. IX pkt 11 SIWZ 
stosuje się odpowiednio. 

12. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 
się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: 

12.1 Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa 
oddzielne dokumenty wymienione w pkt 5.  
12 .2 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

12.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 nn. rozdziału – winni złożyć 
wspólnie.  

13. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt 1, 
5 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.  

14. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami 
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty 
dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt 5 nn. rozdziału  

.  
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów.  
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję 
wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-241 Gościcino Zamawiający dopuszcza możliwość 
złożenia w/w dokumentów faxem pod warunkiem, że ich treść zostanie jednocześnie 
przekazana pisemnie na adres Zamawiającego.  
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania.  

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda dokonana 
zmiana specyfikacji zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-
241 Gościcino www.sspgoscicino.edu.pl 

3. W przypadku, gdy zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie 
prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.   
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

5. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której w celu wyjaśnienia Wykonawcom   udostępniono SIWZ tj. :   
lwww.sspgoscicino.edu.pl 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących  treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieszcza na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. www.sspgoscicino.edu.pl 
W takim przypadku zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na 
zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z 
zebrania zamawiający doręcza niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj. 
www.sspgoscicino.edu.pl 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu    z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 Ustawy. 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.  

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: pracownik 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie tel/fax    (058) 672-81 23  od poniedziałku 
do piątku w godz od  8:00-15:00 

XII. Wymagania dotyczące wadium. 
1.Wysokość wadium.  

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych, słownie: 
cztery tysiące 00/100 złotych    

2.Termin wniesienia wadium.  
2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:  
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed 

upływem terminu na składanie ofert.  
b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Sekretariacie 

Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-241 przed upływem 
terminu składania ofert.  

 2.2 Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym:  
a. wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wejherowo nr 

80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 ( dot zadania  SSP Gościcino  ) 
b. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć 

kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w 
sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-241 
Gościcino przed upływem terminu składania ofert.  

3. Formy wniesienia wadium. 
 3.1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 3.2 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być 
wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt. 5 SIWZ, w 
jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach 
wymienionych w pkt 3 od b do emusi być wystawione na  Samorządową Szkołę 
Podstawowa w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Z treści gwarancji 
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) 
przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na 
piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie 
(upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z 
treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta 
(poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku 
prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone 
na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego.  

3.3  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
3.4 Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 
4. Zwrot wadium. 
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 4.1 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nn. rozdziału. 
 4.2 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  
 4.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert.  
 4.4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

5. Zatrzymanie wadium.  

5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana: 
a. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego  na 

warunkach określonych w ofercie  
b. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c. Zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie 
zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

XIII. Termin związania ofertą. 
 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
 

1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. 
2. Oferta winna zawierać:  

a. Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

b. Zbiorcze zestawienie kosztów składających się na cenę zamówienia – zgodne ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. 

c. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej  z ceną jednostkową pozycji wraz z 
zestawieniem materiałów 

d. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku 
SIWZ. 

e. Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie 
innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego 
wadium wraz z dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie 
(upełnomocnienie). Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Sekretariacie budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22 ,84-241 
Gościcino  przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. 
lit. b SIWZ. 
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f. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

g. Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w 
przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty 
w formie elektronicznej. 

4. Wymagane w SIWZ dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.  

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IX pkt 7 i 12 SIWZ, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
9. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia  powinny 

przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.  
10. Wszystkie kartki oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.  
11. Pełnomocnictwo składane do oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione 

(upełnomocnione) do reprezentowania wykonawcy. Dokument ten może Wykonawca złożyć w 
oryginale lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 

12. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę(-
y) podpisującą(-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem 
„Zmiana do oferty pn. Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń w 
kompleksie  budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).  

14. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

15. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób 
pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia 
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty 
składające się na treść oferty uzna za jawne. 

16. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale połączone i włożone do jednej koperty zaopatrzonej 
napisem ‘’Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń w kompleksie budynków 
samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22, 84-241 Gościcino 
oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres). Koperta musi być zaadresowana na 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 
2 ustawy.  

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia ma 
zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 
Nr 16/1964r. poz. 93, z późn. zm). 

19. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego 
postępowania jest prawo polskie. 

 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino,ul. 

Wejherowska 22, 84-241 Gościcino Zespołu do dnia 10.07.2012 r.  do godz. 10:00 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 
 niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  
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2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia 
oferty Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie ul. 
Wejherowska 22, 84-241 Gościcino w dniu 10.07.2012 r. o godz. 15:45 . pokój nr 2 

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom,  
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.  

 
XVI. Opis sposobu obliczania ceny. 

 
1. Wykonawca w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia) określi cenę ryczałtową brutto (cyfrowo i słownie) za całość zamówienia w 
złotych polskich (PLN) na załączniku Nr 1 do SIWZ.  

2. Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa art. 632 następująco: 

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, których nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania niniejszego zamówienia (tj. m.in.: koszty robót przygotowawczych, 
porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i 
bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy 
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, ubezpieczenia budowy, 
sporządzenie planu BIOZ, oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia np. usunięcia i utylizacji odpadów / gdyż zadeklarowana cena nie będzie 
podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 

4. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna 
gwarantować pełną realizację zamówienia i przekazania go do eksploatacji  

5. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą 
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe jego ukończenie, 
a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą 
starannością. 

6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych 
rozbieżności w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 7 
SIWZ. 

7. Bez względu na sposób skalkulowania przez Wykonawcę ceny Zamawiający wymaga aby  
przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz 
wszystkich dokumentów stanowiących Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia’’ – załącznik 
nr 7 do SIWZ 

8. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.  
9. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku 

ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.  

10. Koszty związane z realizacją  przedmiotu  zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia ( niedoszacowanie, 
pominiecie, brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w formularzu oferty ). 

11. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości 
zamówienia. 
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XVII. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między zamawiającym, a 

wykonawcą. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z wykonawcą w obcej walucie. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN. 

 
XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej       wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym 
kryterium ,cena – 100%.  Ocena oferty wyrażona jest w punktach. 

2. Ocena ofert w zakresie przestawionego wyżej kryterium zostanie dokonana zgodnie ze 
wzorem:  

                                    najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert  
                           C=  --------------------------------------------------------------------------------  X 100 pkt 
                                                         cena oferty badanej  
 

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną za całość 
zamówienia, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert 
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w 
treści SIWZ. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie:  
a. oczywiste omyłki pisarskie,  
b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 

— niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

— jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy jego oferta 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 6 Ustawy .  

 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza 

pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 96 i 97 Ustawy.  
2. Protokół z postępowania podlega zatwierdzeniu przez  Dyrektora Szkoły   
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 

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 
oraz 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, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

4. Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których mowa 
w pkt 3 lit. a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. 
www. liceum1.wejher.pl 

5. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
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6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 
183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.   

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, 
Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy 
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 

9. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 
a). określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 

członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 
związanych z realizacją umowy, 

b). stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość 
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

c). oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji jakości, 

d). określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
e). wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, 
f). określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 
g). stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne 
Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego 
wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. 
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego 
załącznik do Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca 
upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania 
rachunku bankowego, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to nie może być 
odwołane w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie 
przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez 
Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w 
powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 

11. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób 
wskazanych w ofercie oraz zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru 
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z 
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, 
dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne).   

12. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa w pkt 8 – 11 nn. 
rozdziału będzie równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy (zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium.  

13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

 
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 %, 
zadeklarowanej ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od „b” do „e” musi być wystawione na 
Samorządową Szkołę Podstawową w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 
Gościcino Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego 
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy 
dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie 
(upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać 
bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej 
kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku 
prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone 
na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. 
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest 
wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją 
(poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta 
(poręczyciela).  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 ( dot zadania  
SSP Gościcino  )Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w 
następujący sposób: 
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  
8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane roboty budowlane.  
 
XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
a. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z 

postanowieniami SIWZ. 
b. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ  
c. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje 

się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia. 
d. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki 

dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ - 
„Projekcie umowy”  
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e. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w SIWZ. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI Ustawy.- w szczególności : 
 

1. Środki ochrony prawnej określone w  niniejszym dziale 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 ustawy .Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na  podstawie ustawy, 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechania czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając  żądanie  oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu 
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 
2 ustawy. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust 2 ustawy. 

7. w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający 
powtarza czynności, albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla czynności. 

8. Na czynności, o których mowa w pkt 7 nn rozdziału, nie przysługuje 
odwołanie. 

9. Zgodnie z treścią art.  182 ust 1 pkt1)ustawy odwołanie wnosi się w 
terminie 10 dni od przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę do wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art.  27 ust 2 ustawy, albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały 
przekazane w inny sposób. 

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,także wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
publicznego na stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i pkt 10 nn 
rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. 
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12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert. 

13. zamawiający przesyła niezwłocznie ,nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja  
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego . 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania z oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez 
Izbę orzeczenia. 

15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach 
określonych w art. 185 ustawy. 

16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r- Kodeks postępowania Cywilnego o sadzie  
polubownym (arbitrażowym ),jeżeli ustawa stanowi inaczej .. 

 
XXIII. Informacje o podwykonawcach. 
 

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia 
podwykonawcom części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

3. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami 
udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty 
dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. IX pkt 5 SIWZ. 
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Załącznik Nr 1  

 
Zadanie pn : 

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 

 
 

 
OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Podstawa umocowania do 
reprezentowania 
Wykonawcy  
(np. pełnomocnictwo, 
zaświadczenie z ewidencji 
działalności gospodarczej, 
KRS itp.)  

 

 Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn.  
 

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   
 
 
brutto                 ………………................................ zł  
słownie złotych:  

................................................................................................................................................ 
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego.  

2. Cena określona w pkt 1 formularza oferty została określona w oparciu o załącznik nr 1a do SIWZ 
(Zbiorcze zestawienie składających się na cenę zamówienia) 

3. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia.* 

4. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń. 
6.  W/w zamówienie zrealizuję/emy i przekażę/emy w terminie do 18.08.2012 r.-zobowiązujemy się 

przekazać Zamawiającemu kompletne operaty kolaudacyjne ( 2 wgz ) wraz  z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót  

7. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  
8. Wadium w kwocie 4 000,00 zł. wniosłem/wnieśliśmy w formie ....................................... Zwrot 

wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
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(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 
Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wniesione 
przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.  

9. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/emy się do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej 
w formie ................................................................................................................. 

10. Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres 36 m-cy. Okres rękojmi na 
przedmiot zamówienia wynosi 36 m-cy.  

11. Oświadczam/y, że: 
 zamówienie wykonam/y samodzielnie*) 

 część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom zgodnie z rozdz. XXIII pkt 1 i 2 SIWZ 
(określić zakres): 

L.p. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) 

1.  
 
 
 

2.  
 
 
 

12. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania *: 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
(wyrażone cyfrą) 

od do 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

13. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek. 
14. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

a. ……………………………………………………………………………………………………. 
b. ……………………………………………………………………………………………………. 
c. ……………………………………………………………………………………………………. 
d. ……………………………………………………………………………………………………. 
e. ……………………………………………………………………………………………………. 
f. ……………………………………………………………………………………………………. 
g. ……………………………………………………………………………………………………. 
h. ……………………………………………………………………………………………………. 

Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy(
ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 



                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 20 

Załącznik Nr 1a(1-2) 

Zbiorcze zestawienie kosztów składających się na cenę zamówienia  
 

do zam. publ. pn.  

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 

 
 

 

 
 

Zestawienie wartości  kosztorysowych   
 

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

 

p. Nazwa  

 

 

Elem  Wartość brutto 

1.  Sala lekcyjna nr 3 
 

1  

2.  Sala lekcyjna nr 4 
 

1  

3.  Sala  lekcyjna nr 5 
 

1  

4.  Sala  lekcyjna nr 6  
 

1  

5.  Sala  lekcyjna nr 8 
 

1  

6.  Sala lekcyjna nr 21 
 

1  

7.  Sala nr 022 1  
8.  Sala  nr 28 Gabinet 

Dentystyczny 
 

1  

9.  Pomieszczenie świetlicy nr 29 
 

1  

10.  Sala nr 108 
 

1  

11.  Pomieszczenie gospodarcze 
 

1  

12.  Pomieszczenie magazynu 
 

1  

13.  Klatka schodowa przy zejściu 
do szatni 
 

1  

14.  Zabudowa schowka pod 
schodami 

1  

15.  Pomieszczenie nr 011 (WC ) i 
pom 012 
 

1  
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16.  szatnia 
 

1  

17.  Klatka schodowa –wyjście z 
szatni na holl parteru 
 

1  

18.  Klatka schodowa przy kl “O’’ 
 

1  

19.  Zabudowa schowka pod 
schodami  
 

1  

20.  Garaż  
 

1  

21.   
Holl prz kl  ‘’O’’ 

1  

22.   
Sala pracowni jezykowej  

1  

23.  Szafki szatniowe - ubraniowe 
dla dzieci   typu L wys 1,80 
malowane w kolorystyce  
ustalonej z Inwestorem  

260  

24.  inne koszty związane z 
realizacją zamówienia:  
(wymienić jakie ?) 
 

1  

 Razem netto 
 
 
 

  

 
 
Data i podpis Wykonawcy 
 

 
WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

UWAGA: Kwota podana przez Wykonawcę w tabeli winna odpowiadać kwocie brutto podanej na stronie nr 1 z 
załącznika Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). 

  

L.p. 

Pełna nazwa(y)  

Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię 

osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1. 
 

 

 

    

2. 
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Załącznik Nr 2 

 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
o którym mowa w  art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych 

do zam. publ. pn.  
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

 
WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 
 

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.: 
 

a. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
b. posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 

 
c. dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
 

d. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

 
Uwaga: 
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem 2a 
do SIWZ).  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 23 

 

Załącznik Nr 2a 

 
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów  
do zam. publ. pn.  

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

 

L.p. 
Pełna nazwa podmiotu 

oddającego do dyspozycji 
niezbędne zasoby 

Adres podmiotu Numer telefonu i faksu 

1. 

 
 
 
 

 

 

 
Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz ……………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………. 
(nazwa wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu  
 
zamówienia pn.  
 
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(wymienić zasoby) 
..................................................................,dn. ......................... 

              miejscowość                                             
     

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

                                                                       podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)  
                                                                        do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do  
                                                                             dyspozycji niezbędnych zasobów  
 

Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy(
ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 

    

2. 
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Załącznik nr 3  

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 

do zam. publ. pn 
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

 
WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 

 
 
 
 

 

 

2. 

 
 
 
 

 

 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ zadanie pn:  
Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń w kompleksie budynków Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 Oświadczam/y, że brak jest podstaw do 
wykluczenia mnie (nas) z postępowania ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.). 

 
 
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy(
ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 
 

    

2. 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
Uwaga:  
W przypadku osób fizycznych niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania” stanowi jednocześnie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – o 
którym mowa w rozdz. IX pkt 5.2. SIWZ. 
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Załącznik Nr 4  (strona 1 z 2) 

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

do zam. publ. pn 
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione 
osoby: 

NAZWISKA I IMIONA  
osób, które będą pełnić 
poszczególne funkcje ze 
wskazaniem podstawy do 

dysponowania n/w osobami   

WYMAGANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO 

INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I 

WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU 

WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI  

 
Kierownik  robót  

………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień 
konstrukcyjno-

budowlanych bez 
ograniczeń oraz co 

najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy 

  

Kierownik  robót  sanitarnych 
 

……………………………………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień bez 
ograniczeń i 

doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika robót 

sanitarnych  

 

    

      

      
 

      

   

     

 

posiadanie uprawnień bez 
ograniczeń i 
doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika robót 
elektrycznych   

Kierownik  robót  elektrycznych 
 

…………………………………………………………… 

Podstawa do dysponowania  

…………………………………………………………… 
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Uwaga: 
W przypadku gdy wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Należy wypełnić załącznik nr 2a do SIWZ.  
 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam/y, że w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace 
remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22”, osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu niniejszego zamówienia i zostały wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ, posiadają 
wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.  
Podpis(y): 

L.p. 

Pełna 
nazwa(y)  

Wykonawcy(
ów) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 

 
 
 
 

    

2. 
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Załącznik Nr 5  (strona 1 z 2) 

Wykaz wykonanych zamówień   
do zam. publ. pn.  

Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  w kompleksie budynków Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22   

WYKONAWCA: 

L.p. 
Pełna nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 
 

 
Doświadczenie w wykonaniu co najmniej trzech zamówień polegających na remoncie  
obiektów w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych 
brutto w każdym zadaniu. 

        

TERMIN 
WYKONANIA  

dd/mm/rrrr 

N
R

 S
T

R
O

N
Y

, 
N

A
 K

T
Ó

R
E

J
 

Z
N

A
J
D

U
J

Ą
 S

IĘ
 D

O
K

U
M

E
N

T
Y

 

P
O

T
W

IE
R

D
Z

A
J
Ą

C
E

 

W
Y

K
O

N
A

N
IE

 Z
A

M
Ó

W
IE

N
IA

  

Z
G

O
D

N
IE

 Z
 Z

A
S

A
D

A
M

I 

S
Z

T
U

K
I 
B

U
D

O
W

L
A

N
E

J
 I

 

P
R

A
W

ID
Ł

O
W

E
 U

K
O

Ń
C

Z
E

N
IE

 

LP. 
NAZWA  I  ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

WYKONANEG
O 

ZAMÓWIENIA 

OD DO 

   
min. 200 000.,00 

zł brutto)    

  ……………………… 

………… 
 
 

…………… 

min. 200 000.,00 

zł brutto)……. 
 ……. ……. ……. 

  ……………………… 

…………… 
 
 
 

………… 
min. 200 000.,00 

zł brutto) ……. ……. ……. 

Doświadczenie w wykonaniu co najmniej trzech zamówień na remoncie  obiektów w budynkach 
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto w każdym zadaniu. 
Czy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w myśl art. 26 ust. 2 b 
ustawy: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić).  
Podpis(y): 

L.p. 
Pełna nazwa(y)  
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty 
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
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Zał nr 6 – projekt umowy  
Umowa nr  ……………………………… 
 
 

w  dniu  .................... r. w Wejherowie pomiędzy: 
Samorządowa Szkołą Podstawową im. mjr Sucharskiego w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22,84-241 Goscicino NIP: ………………………………….                           
reprezentowane przez: 
Dyrektora Szkoły      mgr   Teresę Hewelt  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a  
...................................................................................................................................................................
.... 
reprezentowaną przez: 
...................................................................................................................................................................
....... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie  pn : 

 
Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb kompleksu budynków 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 
b. elektrycznej  
c. sanitarnej 

 
 

 
CPV - 454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

CPV - 453 300 00-9 Roboty posadzkowe  

CPV 454 31 000-7 Kładzenie płytek 

 CPV  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.  

CPV  453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej  

451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe  

CPV 452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg  

CPV  452 324 60 – 4 Roboty sanitarne 

CPV  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 Meble różne 

 
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (w tym m. in. 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu 
zamówienia) oraz formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy tj. ....................... 
2. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany w nieprzekraczalnym 
terminie  do 18.08.2012r. 
3. Terminy ustalone w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

3.1. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  
a. wstrzymania robót przez Zamawiającego; 
b. konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w  warunkach 

zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
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3.2. działania siły wyższej (al. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

3.3. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z 
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy 
będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo 
uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 3.1. 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich 
zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa 
robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. 

  
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie ciągów komunikacyjnych  do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 

3 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3. Wskazanie wykonawcy granic terenu  objętego przedmiotem zamówienia. 
4. Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej i wody. 
5. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów 
składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót 
odpowiada Wykonawca. 

2. Protokolarne odebranie pomieszczeń/ terenu  i ich odpowiedniego zabezpieczenia do potrzeb  
realizacji prac  budowlanych  

3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 

4. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt terenu i zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia 
znajdującego się na terenie realizacji robót , a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
realizacji robót. 

5. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 
robotami remontowymi. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za 
szkody w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami .  

6. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. 
Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 
chwili przejęcia placu budowy . 

7. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. Kierownik budowy 
zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu . 

8. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 
Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów ) 
stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń 
używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed 
ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 
zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy a także z 
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tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu 
niezgodności w formie pisemnej 

10. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.  

11. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

12. Utrzymanie w czasie realizacji robót porządku terenu objętego przedmiotem umowy - bieżące 
usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.   

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych  zachowań Wykonawcy. 

14. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do  ich protokolarnego odbioru 
przez Zamawiającego szczególności utrzymanie ich w należytym stanie w ciągu całego okresu 
trwania prac i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, przed uszkodzeniem, zniszczeniem i 
kradzieżą.  

15. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, 
w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.  

16. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości 
robót wykonywanych z tych materiałów.  

17. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

18. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

19. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować 
transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  i sprzętu, aby nie spowodował on szkód na 
trasie dojazdowej do remontowanych pomieszczeń. 

20. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu  w 
terminie określonym w § 2 ust. 2. 

21. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

22. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad: 
a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, 
b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków 
umowy, 

23. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 
większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 
 
1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić 

część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 
umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z al. 647¹ Kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie   z odpowiednimi 

przepisami Kodeksu cywilnego. 
4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 
oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 
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jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu 
budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje 
zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

 
§ 6 

Odbiory 
 
1. Wykonawca powinien złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru częściowego. 
2. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły z prób i badań, al. – Wykonawca 

dostarczy je najpóźniej w dniu odbioru częściowego. Odbiór częściowy następuje w ciągu 7 dni od 
daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe wraz z 
pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót, nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 2 a.   

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny wraz z 
wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót jednak, nie później niż do dnia określonego w § 
2 ust. 2 . 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 
kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami 
uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę. 

7. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego 
powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 i sporządzi protokół  zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony. 

8. Odbioru końcowego robót dokonują osoby reprezentujące strony (Zamawiającego i Wykonawcy) . 
9. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad  z tytułu 

rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do 

natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 
przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w 
czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 
usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej.  

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 
netto                                                                                      

      podatek VAT ( 23%)                                                                        
      Razem (brutto):                                                                                  
      słownie złotych:  
      zgodnie z dokumentacją , ofertą i SIWZ. 
3. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się. 
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4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące przedmiotem umowy, w trakcie jej 
realizacji, ustalona kwota brutto nie  ulega  zmianie. 

§ 8 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
 
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się: fakturą końcową po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego robót podpisanego przez 
strony. 
2. Faktury płatne są przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do wystawiania faktur są podpisane przez strony protokoły 
odbioru.  

3. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 
wstrzymaniem płatności Wykonawcy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 
powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego          z 
powodów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

5. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób:  
a. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem umowy przez 

podwykonawców, o których mowa w § 5 umowy, Wykonawca składając fakturę, która 
opiewa na zakres robót wykonywany również przez podwykonawcę, dokona 
stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę . 

b. Zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości, na rzecz 
Wykonawcy,   

6. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego    z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiający zobowiązuje się do 
uregulowania należności Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót 
ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron. 

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona 
o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone 
w § 12 umowy. 

§ 9 
Reprezentacja  

 
 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
a) Dyrektor SSP                                            - 
b) Inspektor nadzoru budowlanego                       -  
2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 
a) Właściciel firmy                                       -  
b) Kierownik  budowy          
c) Kierownik robót elektrycznych 
d) Kierownik robót sanitarnych                         -  

 
§ 10 

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 36 m-cy. 

na roboty budowlane. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 36 m-cy.  
2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodni  z ofertą i 

przepisami Kodeksu cywilnego. 
4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres 

gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w al. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia 
usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę  o 
wykrytych wadach.  

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
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7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:  
a/ w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SIWZ, 
b/ w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających  z 
warunków umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający 
może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią ponosi Wykonawca.  

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub 
użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, 
w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W 
przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 
poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie 
ekspertyzy i wyceny    z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i 
usterek. 

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.  

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji         i rękojmi 
Zamawiający dokona odbioru ostatecznego.  

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia 
upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie pieniądza tj. kwota: .................. 
słownie:  
......................................................................................................................................................
.................  

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 
lub zwolnione w następujący sposób: 

a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości 
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................. słownie: 
........................................................................................ w ciągu 30 dni po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
b) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:…….. 
…….zł słownie: ……………………………………………..) w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający 

zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana 

formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. 
§ 12 

Kary umowne 
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1. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a nn. umowy z winy 
Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, za 
każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt b, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie 
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
ryczałtowego netto – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie 
się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto.  

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego netto. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 
ryczałtowemu netto. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

4. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się 
wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 
b) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

7. Kary, o których mowa w ust. 5, będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, z 

zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku – Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót 
w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może 
nastąpić, gdy Wykonawca:  

a) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni, 
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 
realizacji od Zamawiającego, 

c) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, 

d) nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów 
robót określonych w harmonogramie, lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie 
Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, 

e) a także w następujących przypadkach: 
 likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub 

reorganizacji; 
 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotowego zamówienia.  
f) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 



                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 35 

4. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu  Wykonawcy, 
wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z 
warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 

5. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może 
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy. 

6. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w §13 ust. 3, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym 
terminie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 

 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 8c, po cenach 
przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy; 

c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 14. 
Zmiany umowy 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy.  

2. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

3. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku 
pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy jest możliwa pod warunkiem zaproponowania 
innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.  

4. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z al. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 
będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na 
dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem 
wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ.  

5. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w al. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 nn. umowy.  
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6. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których 
Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 

7. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że 
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z 
przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy al. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 

9. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 
opisem, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (al. zmiana 
nr rachunku bankowego) 

c) zmiany danych teleadresowych, 

d) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 

10. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 7 termin realizacji 
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.  

11. Pozostałe zmiany określone w umowie.  

12. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.  
  

§ 15 
Inne postanowienia umowy  

 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 

dni licząc od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę 
sądową. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy 
terytorialnie dla Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych 
na podstawie nn. ustaw.  

7. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty). 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                        ZAMAWIAJĄCY:   
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Zał nr 7 do SIWZ  
 
 
 
 

Zadanie pn : Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb 
kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 
b. elektrycznej  
c. sanitarnej 

 
 

 
454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

453 300 00-9 Roboty posadzkowe  

454 31 000-7 Kładzenie płytek 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.  

453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej  

451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe  

452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg  

452 324 60 – 4 Roboty sanitarne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39.14.13.00 Szafy  

1. -Sala lekcyjna nr 3 

 

2. -Sala lekcyjna nr 4 
 

3. -Sala  lekcyjna nr 5 
 

4. -Sala  lekcyjna nr 6  
 

5. -Sala  lekcyjna nr 8 
 

6. -Sala lekcyjna nr 21 
 

7. sala nr 022 
 

8. -Sala  nr 28 Gabinet Dentystyczny 
 

9. -Pomieszczenie świetlicy nr 29 
 

10. -Sala nr 108 
 

11. -Pomieszczenie gospodarcze 
 

12. -Pomieszczenie magazynu 
 

13. -Klatka schodowa przy zejściu do szatni 
 

14. -Zabudowa schowka pod schodami 

15. -Pomieszczenie nr 011 (WC ) i pom 012(  przyległe do 011 ) 
 

16. -szatnia 
 

17. -Klatka schodowa –wyjście z szatni na holl parteru 
 

18. -Klatka schodowa przy kl “O’’ 
 

19. -Zabudowa schowka pod schodami  
 

20. garaż 



                                                                                                           Znak sprawy: SSP-G.271.02.2012 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Gościcino ul.  Wejherowska  22  

 

 38 

 

21. holl przy kl ‘’O’’ 
 

22. sala pracowni jezykowej 
 
23. dostawa  i ustawienie szafek szatniowych typu ‘L’’ malowanych w kolorystyce pastelowej ( kolor do ustalenia 

z Inwestorem    260  szt  

 
24. ułozenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej  grub 6 cm  na podsypce cem piaskowej wraz z 

obramowaniem obustronnym o obrzezy trawnikowych  20/6  

W tym : 
 
branża budowlana w zakresie  

 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
 likwidacja pęknięć ścian i sufitów, 
 rozebranie ścianek działowych z cegły na zaprawie cem wap 
 uszczelnienie styków ościeżnic z murami , 
 odbicie tynków z zaprawy cem wap  
 zeskrobanie i zmycie starej farby – sufity, 
 zeskrobanie  i zmycie starej farby – ściany, 
 odgrzybienie ścian ceglanych  
 wykucie podokienników betonowych- lastrico 
 wykucie ościeżnic drzwiowych 
 wykucie ościeżnic okiennych 
 wykucie podokienników  lastryco 
 rozebranie wykładziny ściennej 
 wykucia, przebicia związane z robotami remontowymi  
 osadzenie nadproży drzwiowych  
 osadzenie podokienników wewnętrznych z posformingu  
 osadzenie kratek wentylacyjnych  
 tynki cem wapienne kat III 
 osadzenie stolarki drzwiowej  wzmocnionej  pełnej  (np. typu PORTA POL- 

SKONE itp.) lub równoważne  
 osadzenie stolarki drzwiowej  wzmocnionej  szklonej szybami matowymi  (np. 

typu PORTA POL- SKONE itp.)  lub równoważne  
 osadzenie stolarki drzwiowej   dwuskrzydłowej szklonej szybami 

bezpiecznymi  matowymi 
 montaż bramy garażowej ocieplanej  wraz z nadprożem  
 obudowa elementów  kontr.- słupy, piony itp.  płytami katronowo gipsowymi 

wodoodpornymi 
 montaż rolety zamykanej harmonijkowej  z profili PCV  na zamek patentowy – 

pom gospodarcze 012  
 ścianki z płyt pianobetonowych lub gazobetonowych grub 12 cm  
 montaż stolarki okiennej z profili  PCV szklona szybami zesp   termofloat  

prof. min 4 komorowy  
 wymiana podokienników z blachy ocynk powlekanej  szer p 25 cm  
 licowanie ścian płytkami glazurowymi  na uprzednio przygotowanym podłożu  

metodą kombinowaną  z uwzględnieniem dekorów   na zaprawie klejowej  
 naprawa powierzchni ścian poprzez wykucie zniszczonych elementów i 

wstawienie nowych z cegły  pełnej  
 gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym jednokrotnie, 
 gładzie z gipsu szpachlowego sufitów  - dwuwarstwowo , 
 gładzie z gipsu szpachlowego  na ścianach  - dwuwarstwowo, 
 malowanie farba emulsyjna sufitów i ścian w kolorach jasnych – dwukrotnie, 
 malowanie farbą olejną   grzejników , rur i innych elementów metalowych ,  
 malowanie farba olejna elementów obudowy grzejników   
 rozebranie posadzek z wykładzin 
 rozebranie posadzek z płytek i masy lastrico 
 likwidacja pęknięć w podłożu posadzek  
 wykonanie warstw wyrównawczych z zapraw  
 gruntowanie podłoża posadzek środkiem gruntującym 
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 ułożenie wykładziny podłogowej   homogenicznej grub min 2 mm  z 
wywinięciem cokołów na wys. 10 cm na ścianę 

 zgrzewanie wykładzin podłogowych  
 ułożenie posadzek podłogowych z płytek  z kamieni sztucznych metoda 

kombinowana na zaprawach klejowych  
 zabezpieczenie podłóg folią 
 mycie powierzchni posadzek ,schodów ,stopni, podstopni i innych elementów  
 prace porządkowe 
 wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja  

 
branża  elektryczna w zakresie 

 
 wymiana instalacji oświetleniowej z wymianą przewodów, i opraw  

oświetleniowych na oprawy  rastrowe  2 x 40 W  itp.  
 wymiana instalacji gniazd wtykowych, puszek, przełączników  
 przebicia, wykucia bruzd, tynkowanie bruzd po przeprowadzeniu  inst. elektr. 
 sprawdzenie instalacji  
 demontaż tablic bezpiecznikowych 
 montaż listew  elektroinstalacyjnych naściennych przypodłogowych 
 ułożenie rur winidurowych   
 wykonanie przecisków instalacyjnych p/t 
 wykonanie instalacji zasilającej komputery i sieć logiczna w systemie 

natynkowym w korytkach  dwudzielnych    
 wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
 pomiary instalacji wraz z szkicami graficznymi  
 

Branża sanitarna  w zakresie  
 Roboty remontowe  wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych : 

1. wymiany urządzeń :muszla typu Kompakt, bateria umywalkowa, bateria 
prysznicowa zawory czerpalny  wraz z wykonaniem nowych podejść itp. 

2. wykonania  nowych podejść do urządzeń dopływowych i odpływowych (baterii, 
umywalki,, zaworu czerpalnego, itp.) 

3. montaż postumentów pod umywalki ( półnoga )  
4. wymiana pionu   kanalizacyjnego z rur żeliwnych na PCV 
5. wymiany rur   - instalacji sanitarnej związanej z pracami objętymi zamówieniem   
6. Rozbiórki starych podejść z rur żeliwnych, ocynk  itp. 
7. wykucia, przebicia, zamurowania itp. związane z pracami sanitarnymi  
8. wymiana kratek ściekowych  
9. montażu zaworów odcinających i regulujących 
10. wymiana grzejników radiatorowych na grzejniki panelowe dwupłytowe wraz z 

zaworami odcinającymi, zaworami termostatycznymi i podejściami  w pom WC 
11. zład i napełnienie wody 
12. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
13. próby i badania  
14. montaż wyposażenia (dozownik na płyny/mydło) 
15. przesunięcie grzejnika w pomieszczeniu szatni  ( z ściany wew. Na ściane 

podokienna wraz z robotami towarzyszącymi – zład i napełnienie 
wody,,demontaż grzejnika, montaż grzejnika wraz z zaworem odcinającym i 
termostatycznym  

roboty zewnętrzne – chodnik  
Ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej grub 6 cm  na podsypce cem piaskowej  wraz 

z robotami towarzyszącymi  + obramowanie chodnika z  obrzeży trawnikowych  20/6 
 
wyposażenie szatni przyziemie  : 

szafki ubraniowe  dla dzieci klas 1-6  wyposażone w wieszaki do ubrań, zamek 
patentowy, malowane  w kolorystyce pastelowej   424 szt   

 
 wymiary  (W x S x G) 1800 x 800 x 490/  1800 x 400 x 490 

 szafki będą montowane w  zestawach  np.(  1,2,4 i 5  ) 
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Szafa ma posiadać : drążki ubraniowe, haczyki dwuramienne, otwory wentylacyjne, zamki krzywkowe 
wyposażone w zasłony antykurzowe, nogi szafy z blachy powlekanej elektrolitycznie ( wysokość nóg-
regul  ,mIn 100 mm ), z stopkami plastykowymi, regulowanymi ( zakres regulacji ok. 12 mm ). Dzrzwi 
osadzone na zawiasach zewnętrznych umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 180 stopni, 
wyprofilowane z jednego kawałka blachy, nie dzielone, odpowiednio wzmocnione profilami. Szafa 
powinna być wykonana wg norm: PN-90/F-0610/05, PN-90/F06009, posiadająca atest higieniczny. 
Wymagany jest również atest higieniczny na farby i klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień na 
stosowane farby A2-s2, d0. 

 
Dodatkowo  do wyceny należy uwzględnić: 
1.  obudowę ażurowa  grzejników z  tarcicy  lakierowanej  dwukrotnie    
2. wyposażenie  pomieszczeń sanitarnych  w: uchwyty do papieru toaletowego, szczotki WC) 
3. lustra z fazą szer. 1 cm  do pom. WC ( lustra osadzone w ścianach z płytek glazurowych )  
4. deski bortnicowe  do sal dydaktycznych  
5. montaż zaworu czerpalnego  szt. 1 ( w pom. WC do poboru wody dla celów  porządkowych ) 
6. wymianę grzejników radiatorowych na grzejniki panelowe  dwupłytowe   800- 1000/600  w 

pomieszczeniach sanitarnych  wraz z zaworami odcinającymi, zaworami  termostatycznymi i  
podejściami   

Szczegółowy zakres  zawarty jest w : 
 

a) opisie przedmiotu zamówienia, 

b) przedmiarze prac  

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Dodatkowe uwagi: 
Informacje dodatkowe  do przedmiotu zadania  
 

1. rodzaj   Oświetlenia sufitowego: wg wykazu jn :j  
 oprawa rastrowa n/t 2X 40 W z odbłyśnikiem metalizowanym  zapewniającym natężenie 
oświetlenia w pomieszczeniu równe 500 Lx 

 
2. cokół wywinięty jest na ścian na wys  10 cm z wykładziny PCV : 

 
3. Deski bortnicowe  dla sal dydaktycznych należy uwzględnić w wycenie o wym   ( 0,20 * 0,022  

dla obwodu ścian  z potrąceniem otworów   
4. Kątowniki aluminiowe  należy uwzględnić  w wycenie  z siatką  wtopione p/t   
.  wykladzina  

 jednorodna o strukturze i wzorze przez na  całej grubości  

 homogieniczna 

 antystatyczna 

 wytrzymała  na ścieranie , 

 odporna na wgniatanie grubość wykładziny min 2,0 mm antypoślizgowa -  Klasa użytkowa 
34 ,Grupa T 

 gwarancja 5 lat 

 posiadanie ważnego certyfikatu 

 atest PZH, 

  atest trudnopalnosci 
 Wykładzina winna  być ułożona z wywinięciem cokołów na ścianie łączona sznurem 

spawalniczym dostosowanym do kolorystyki podłoża 
 Kolorystyka  i wzornictwo uzgodnione  z Inwestorem  
 
Posadzki GRES  
 

Posadzka z płytek GRES gat I  grub  09-1,00  cm , R 9 , kl IV  posiadające certyfikat B  
Poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach musi być dostosowany do wysokosci posadzki  
istniejących  bez progów  
• Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapylaniem, 
zabrudzeniem i uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiazany 
jest do naprawy szkód na własny koszt 
Uwaga stopnie musza posiadać  paski antypoślizgowe  płomieniowane  szer ok. 1 cm  
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Stolarka okienna  PCV  

okna rozwieralne i rozwieralno uchylne zgodnie z załącznikiem graficznym- szklone podwójną 
szybą zespoloną  4/16/4 o współczynniku  k = 1,1W/m

2
K  

stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowane  
 
Stolarka drzwiowa  wewnętrzna  wzmocniona  
 

- System przylgowy 
- Ramiak drewniany obłożony dwoma gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną 

okleina -wypełnione warstwa  stabilizujaca  ,powierzchnia zabezpieczoną przed 
wycieraniem i działaniem środków chemicznych 
Skrzydło drzwiowe  pełne i szklone  w kolorystyce dostosowanej  w obiekcie szkolnym  

- Dekoracyjne listwy aluminiowe 
- Zawiasy czopowe wkręcane 
- Zamek jednopunktowy wpuszczany patentowy  
- Klamka drzwiowa  
- Stolarka - szklona szybami bezpiecznymi  matowymi  

Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadając wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budynkach użyteczności publicznej,  

 
 Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej  
 

balustrady ze stali kształtowej na balustradę  ze stali nierdzewnej  o wys 1,10  
 

 z rur  o średnicy min 42,4 mm  słupki i poręcze 
 wypełnienie  balustrady z pręta o średnicy 12 mm  (min 5 szt )  
 tuleje  montażowe  

 

- zakończenie  wykonane łukiem  min 20-30 cm  zaślepionym  zaślepką otworu 
słupka  i rur  ze stali nierdzewnej  

- skręty łuki kątowe  – połączenia  na biegach  międzypiętrowych łukowe  
 

Wymagania zamawiającego w stosunku do wyrobów określonych w siwz 
 
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki nie może być większy od UKmax =2,0 W/m

2 
*K (zgodnie z 

wymaganiami izolacyjności cieplnej – zał. Nr 1 do Rozporządzenia MinistrabInfrastruktury z dn.  
12.04.2002r.)z późniejszymi zmianami , okna rozwieralne i rozwieralno uchylne zgodnie z załącznikiem 
graficznym- szklone podwójną szybą zespoloną  4/16/4 o współczynniku  k = 1,1W/m

2
K 

 
izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB )zgodnie z wymaganiami  PN-B-02151.03.1999 wraz ze zmianami  
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania.) 
Infiltracja powietrza a=0,5 – 1,0 m

3
/(m*h*dPa 

2/3
 tj. z opcją rozszczelniania w okuciu oraz z zamontowanymi 

wywietrznikami w ościeżach  
Okna i drzwi  spełniają wymagania sztywności skrzydła przy obciążeniach statycznych i dynamicznych 
prostopadle do płaszczyzny i w płaszczyźnie pionowej sprawdzone w badaniach podanych w BN- 75/7150-03 
Wywietrzniki zaznaczone jako nieotwieralne muszą posiadać możliwość otwierania do mycia 
Kąt uchylenia wywietrznika nie może przekraczać 30

0 
. Wywietrznik należy montować z ogranicznikami 

Zastosowane do realizacji powyższych robót materiały muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne oraz 
aktualne Atesty Higieniczne 
Okna posiadają wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej wg badań sprawdzających określonych 
w BN-75/7150-03 ze zm. 
Okucia umożliwiające funkcje: uchylno-rozwieralne z możliwością mikrorozszczelniania. Parametry techniczno 
– użytkowe w aprobatach technicznych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
„METALPLAST” 
Szyby  powinny spełniać wymagania PN-97/B-13073 ze zm. 
Skrzydła okienne zaznaczone na rysunkach jako rozwieralne powinny posiadać mechanizm umożliwiający 
otwieranie do mycia 
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Nowe okna powinny być wykonane o wymiarach funkcji, kierunkach otwierania oraz podziale poziomym i 
pionowym określonym w niniejszym załączniku 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić  : 

a) co najmniej 10 - letniej gwarancji na profile zamontowanej stolarki  
 co najmniej 3 - letniej gwarancji na szczelność,  okucia , 

b) na roboty budowlane związane z wbudowaniem oraz na jakość uszczelnienia  
c) okres rękojmi 12 m-cy 

 

Brama garażowa  o wym  240o * 2300 

 Ocieplenie ma grubość 4cm (a nie 2cm) bardzo gęstą pianką poliuretanową, brama 
wyposażona również w uszczelki gumowe na całym obwodzie otworu oraz uszczelki między-
segmentowe, 

 Posiadająca  tzw. niskie prowadzenie, min 17cm nadproże nad otworem Wyposażone są w 
mechanizm sprężyn skrętnych równoważący ciężar bramy, który jest, co prawda najdroższym, 
ale też najlepszym systemem wspomagania otwierania bramy. Pozwala on na łatwe ręczne 
operowanie bramą w przypadku braku prądu i nie obciąża automatyki, 

 Prowadnice, zawiasy, panele bramy są wykonane z  materiałów posiadających atest  ilub 
Certyfikat , 

 Posiadają mechanizm zapobiegający gwałtownemu opadnięciu bramy w przypadku pęknięcia 
sprężyny skrętnej, 

HAMULEC AWAYJNEGO BLOKOWANIA BRAMY W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN 

 przystosowane są specjalnie do współpracy z automatyką . Automatyczne otwieranie i 
zamykanie bramy płynne  w przypadku braku zasilania  ręczne, Dodatkowo, w przypadku 
awarii któregoś z elementów bramy (np. pęknięcia linki), automat  musi utrzymać bramę i nie 
pozwolić jej opaść w niekontrolowany sposób, 

Specyfikacja segmentowej bramy garażowej  

 izolacja termiczna w postaci pianki poliuretanowej (40mm), 

 płaski panel bez struktury skórki pomarańczy, 

 uszczelki na całym obwodzie bramy garażowej (dwie pionowe oraz dwie poziome), 

 dodatkowe uszczelki między segmentowe, 

 segmentowa brama garażowa  z  barierą akustyczną i termiczną, 

 siłownik elektryczny o mocy 250W oraz udźwigu 800N, 

 zasięg pilota około 50 - 70m, 

 wyłącznik ścienny w zestawie, 

 możliwość otwierania i zamykania ręcznego bramy w przypadku braku zasilania, 

 zamek oraz komplet kluczy w zestawie, 

 sprężyna skrętna montowana na belce poprzecznej do nadproża, 

 dodatkowe wzmocnienie prowadnic bocznych, 

 montaż do garażu z nadprożem (min. 170mm), 

 obustronnie okleinowana kolorem złoty dąb, lub równoważny  

 gwarancja do 24 miesięcy. 

 
 
Dodatkowe uwagi: 
 
7. Przedmiot zamówienia objęty będzie 3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania 

całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Przed złożeniem oferty wskazane jest, 
żeby Wykonawcy odbyli wizję lokalną 

8. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. 
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zastosowanie innych materiałów niż podane w  zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia 
parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia , a także zachowania 
technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii 
wykonania. Wykonawca, który zastosował materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w 
swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce 
proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w opisie zamówienia. 

9. Przedmiar Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, z którego Wykonawca może 
skorzystać, ale nie musi. Do kalkulacji ceny należy przyjąć wszystkie  niezbędne koszty  w tym 
prace przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczające i ubezpieczenie robót .  

10. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac remontowych  tak by nie 
zakłócały pracy placówki szkolnej. 

11. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, 
rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry 
przypisane poszczególnym materiałom w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

12. Zamawiające do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych 
w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 7  do SIWZ dopisuje 
wyrazy ‘’ lub równoważny ‘’. 

 

  
 

 


