
Znak sprawy: 1/PN/2018

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(cyt. dalej jako SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Nadbudowa łącznika między budynkiem szkoły a budynkiem internatu 
z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa
drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce

nr ewid.99, obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap.”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro

 
                 Zatwierdził:

Dyrektor
Tomasz Kozieł

      
 Kielce, dnia 28.08.2018 r.           



Rozdz. I.   Zamawiający

Gmina Kielce - Zespół Szkół Informatycznych
ul. Gen. Józefa Hauke- Bosaka 1
25-217 Kielce
tel: 41 367 67 90,  fax: 41 367 69 33
adres strony internetowej: www.zsi.kielce.pl
adres e-mail: szkola@zsi.kielce.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 
późn. zm.), cyt. dalej jako Pzp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający 
informuje Wykonawców, że: 

         administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Dyrektor  Zespołu  Szkół
      Informatycznych w Kielcach ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1. 
        administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym 
      w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na 
      adres  e-mail: rubinek1010@wp.pl
        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c   
      RODO w celu związanym z II postępowaniem o udzielenie zamówienia 
      publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: 
      „Nadbudowa łącznika miedzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu 
      z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa 
      drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce 
      nr ewid.99, obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap”
       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
      udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 
      art. 96 ust. 3 Pzp: 
       przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, 
      dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie przez okres a także 
      w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
      Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
      Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
      publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;  
        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
      w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
       posiada Pani/Pan: 
      −  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
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      −  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych *); 

       −  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO **);  

       −  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   
Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

     nie przysługuje Pani/Panu: 
       − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

     osobowych; 
       −  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
       −  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych   

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 

**) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, 
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. 

Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje
już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał 
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

Rozdz. II.  Przedmiot zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem   
     decyzji na użytkowanie dla zadania  p.n.: „Nadbudowa łącznika miedzy budynkiem 
     szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół 
     Informatycznych, budowa drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych do

     48 miejsc na działce nr ewid.99, obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap”.
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2.  Przedmiotem zadania są kompleksowe prace adaptacyjno-budowlane polegające  
      na:
- nadbudowie łącznika o 1 kondygnację, ( obecniebudynki połączone są w poziomie 
  parteru),
- przebudowie ścian wewnętrznych (w tym nośnych) ,
- przebudowie wszystkich istniejących klatek schodowych, schodów wewnętrznych 
  i zewnętrznych,
- montażu podnośnika zewnętrznego dla niepełnosprawnych w obudowie systemowej, 
  obsługującego wszystkie kondygnacje oraz montażu podnośnika przyschodowego  
  wewnątrz budynku (w łączniku) obsługującego istniejącą różnicę wysokości pomiędzy 
  1 piętrem budynku A i B,
- dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów p.poż, 
- przebudowie toalet, szatni, pom. socjalnych i wykonaniu nowych, pomieszczeń 
  porządkowych, 
- wykonaniu  wentylacji mechanicznej,
- wykonaniu  instalacji teletechnicznych,
- wykonaniu  nowych instalacji elektrycznych,
oraz wykonanie robót zewnętrznych : izolacji fundamentów, drenażu, przyłącza 
kanalizacji deszczowej, dojścia do budynku szkoły.

UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres robót. Postępowanie
                przetargowe nie obejmuje całości robót drogowych ( tylko dojście do szkoły)
                oraz kanalizacji deszczowej – przyłącze k.d.

3.  Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 
a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) dokumentacja projektowa - stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące  
    Załącznik nr 6 do SIWZ,
d) przedmiary robót (materiał pomocniczy) -  stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.  

Uwaga: 
Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia 
wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub kraj pochodzenia, 
bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych 
materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający - zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 
Pzp – wymaga, aby traktować takie  wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. 
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 
Materiały przed wbudowaniem, zastosowaniem lub zainstalowaniem będą 
przedstawiane Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

4. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją 
     projektową  i przedmiarem robót, a  konieczne do uwzględnienia:
 a) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; pomiary 
     inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia, także inne sieci 
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     uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, niezgodne z lokalizacją 
     uwidocznioną na mapach zasadniczych,
b) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
c) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,
d) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu 
    pierwotnego, oraz wszelkie inne prace nie objęte SIWZ, a konieczne do 
    wykonania ze  względu na sztukę budowlaną.  
      

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
w terminie 7 dni od  podpisania umowy złoży m.in. kosztorys szczegółowy dla całości
robót objętych zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzony na jego podstawie 
harmonogram rzeczowo – finansowy  (z kwotami brutto), który będzie stanowił 
załącznik do umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Kosztorys 
należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinien zostać przygotowany 
według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót.    

Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 

Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny 
jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  Na stronie tytułowej Wykonawca poda: cenę ryczałtową brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka 
robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części
kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. W cenie 
materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo
weryfikacji  tych dokumentów. W przypadku wniesienia uwag lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego do harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w 
poprawionym harmonogramie i dostarczyć go do Zamawiającego w terminie 7 dni od
wniesienia zastrzeżeń. Określone przy przygotowaniu kosztorysu, a następnie 
podane w harmonogramie rzeczowo-finansowym kwoty wynagrodzenia ryczałtowego
za wykonanie danego elementu stanowią  zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia 
oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu.
Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w powyższych dokumentach 
ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami
i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 
w całości. 
W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji 
bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje 
się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy 
o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
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pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą 
zakres zamówienia określony w rozdz. II pkt 2 SIWZ oraz § 2 wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia 
osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań określa § 18  i § 56 ust.1 pkt 8  wzoru umowy stanowiącego 
Załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga:
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 
zidentyfikowania.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień wraz z opisem:

              45000000-7 - Roboty budowlane
              45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
              45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
              45330000-9 - Roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne 
              45232130-2- Kanalizacja deszczowa zewnętrzna.

Rozdz. III.   Oferty częściowe i wariantowe  

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.  Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych.

Rozdz. IV. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców.

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

____________________________________________________________________________________________________

Strona 6 z 29



w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze   
    umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
    zamówienia na roboty budowlane nie ma obowiązku przedkładania poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
dostawy i usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

Rozdz. V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 Pzp.

Rozdz. VI.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdz. VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia  14.12.2018 r.

Rozdz. VIII.   Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez   
Zamawiającego, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

a) Warunek zostanie uznany za  spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że 
    posiada środki  finansowe lub zdolność kredytową  w wysokości nie 
    niższej niż  1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 
    1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że jest
    ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
    działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
    niż 1 000 000,00 zł

3) zdolności technicznej lub zawodowej  
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3.1) Wykonawcy   
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał należycie co najmniej  2 roboty budowlane o wartości 
nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie
(remoncie)  obiektu użyteczności publicznej.

3.2) Osób     
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą skierowane do 
realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: 

a) konstrukcyjno- budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która 
będzie  pełnić funkcję kierownika robót,

c)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych , która będzie  pełnić funkcję kierownika robót.

Uwaga:
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub 
zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. 
kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych 
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1725).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że 
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

2. Nie podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  w okolicznościach,  o  których  
mowa w:  

1) art. 24 ust. 1   pkt 12-23   Pzp  ,  

oraz

2) art. 24 ust. 5   pkt   1),  2)  i 4)  Pzp,  zgodnie z którym z postępowania  
o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 
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- pkt 1): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- pkt 2): który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
  podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 
  zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 
  wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
  stosownych środków dowodowych; 

- pkt 3): który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
   nienależycie wykonał  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę 
   w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą     
   z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do

   rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

2.1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt 16-20 lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

2.2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
  i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
  przedstawione na podstawie ppkt 2.1) SIWZ.

2.3)  Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym etapie  postępowania
 o udzielenie zamówienia.

2.4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp.
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     Rozdz. IX.    Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć
                          Wykonawcy w celu wykazania braku wykluczenia oraz 
                          potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
                          oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
 
1.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert  
      wskazanym w rozdz. XVII pkt 2 SIWZ  

1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku 
       nr 1 do SIWZ  ;  

  Wymagana forma – oryginał

1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne
       potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie 
     z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;

b)   nie  podlega wykluczeniu,  propozycja treści  oświadczenia zgodnie  Załącznikiem  
     nr 3 do SIWZ;

     Wymagana forma – oryginał

Uwaga:
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
 braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
 w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 
 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa 
 w  ppkt 1.2).

1.3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ;

1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania 
       Wykonawcy, w szczególności:

 -     odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
       o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
       lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do 
       reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli 
       z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika;

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność
z oryginałem”, zgodnie z opisem w  rozdz. XVI pkt 1 ppkt 11), 12)  SIWZ. 

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do 
złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres;

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza
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1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, 
       w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów 
       w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile 
       dotyczy); 

       Wymagana forma – oryginał;

1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
       publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
       zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku 
       wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile 
       dotyczy).   

Pełnomocnictwa, winny być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze 
zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego 
przez notariusza.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej  ,   o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.                   

Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie 
internetowej Zamawiającego www.zsi.kielce.pl  wraz z informacją 
z otwarcia ofert.  

Wymagana forma – oryginał;

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Oświadczenie należy złożyć na adres:

         Zespół Szkół Informatycznych
         ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1,  25-217 Kielce
         
3. Zamawiający, zgodnie z art. art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego   
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 
niż 5 dni  terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu:

  a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
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jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert.
d) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
 działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Rozdz. X.    Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych 
                    podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z 
ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści 
ww. zobowiązania wynikało w szczególności:

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących do SIWZ     załączniki   
nr 2 i 3.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdz. XI.     Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 
w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 1) i 2) SIWZ, natomiast spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie
z wymogami zawartymi w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ;

2) oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 SIWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa 
w SIWZ w rozdz. IX pkt 2 składa każdy z Wykonawców;

4) zobowiązani są na wezwanie   Zamawiającego złożyć dokumenty
i oświadczenia o których mowa w rozdz. IX pkt 4 SIWZ.

5) składają   łącznie dowód wniesienia wadium, zobowiązanie innego 
podmiotu (o ile dotyczy),

6) dokumenty dotyczące umocowania do reprezentowania Wykonawcy, 
o których mowa w w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.4 SIWZ, składa każdy 
z Wykonawców;

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z 
nich dotyczą. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku 
uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są
do przedłożenia umowy  regulującej ich współpracę.

Rozdz. XII.     Sposób porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami 
                        oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu 
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
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z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529  ze zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu: 41-36-76-933lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki mailowej: 
szkola@zsi.kielce.pl - z powołaniem się w tytule maila na znak sprawy zamieszczony 
na stronie tytułowej niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub skrzynki mailowej każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3. Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub
maila podane przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 imię i nazwisko: Witold Ciepluch, tel. 509 797 570

Rozdział XIII.     Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.   

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
    Zamawiający jest obowiązany udzielić 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. 

2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
    przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 
    www.zsi.kielce.pl       

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
    o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
    wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
    o którym mowa w pkt 1.

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 
     adres Zamawiającego:

     Zespół Szkół Informatycznych
     ul. Gen. Hauke-Bosaka 1, 25-734 Kielce
     fax: 41-36-76-933

     mail: szkola@zsi.kielce.pl                       

____________________________________________________________________________________________________

Strona 15 z 29

mailto:szkola@zsi.kielce.pl


6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
    zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na 
    stronie internetowej www.zsi.kielce.pl

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia
    o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
    Zamówień Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach na stronie 
    internetowej: www.zsi.kielce.pl

Rozdz. XIV.     Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 
80 000,00 PLN  (słownie złotych: osiemdziesiąt  tysięcy  00/100). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione 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.6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
    z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji – wraz 
    z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
    wadium.

Uwaga:
Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał 
dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału 
dokumentu wadium 
z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 

55 1050 1461 1000 0023 5341 5264

z dopiskiem: 
                     wadium w przetargu na
„Nadbudowa łącznika miedzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu 
z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa 
drogi pożarowej, parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce 
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nr ewid.99, obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap”.

Uwaga:
Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który 
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zwróci wadium:

a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9;

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

Uwaga:

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. 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.

4. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a   Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1  Pzp, oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1   Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Rozdz. XV. Termin związania ofertą. 

1.  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
      związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
     termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
     3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
     o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy  
     jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
     przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
     z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
     przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
     najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
     dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
     najkorzystniejsza. 

Rozdz. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wymogi formalne:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej 
SIWZ.

3) Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty wymienione w rozdz. IX 
w pkt 1 SIWZ.

4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać 
będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do 
niniejszej SIWZ.  

5) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika 
pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest 
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony 
napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego.
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7) Oferta, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ 
muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób wskazany 
w ppkt 6.

8) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e 
ofertę.

9) Oświadczenia,   o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez 
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a  Pzp oraz przez 
podwykonawców, należy złożyć   w oryginale  .

10)Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,   
o których mowa powyżej w pkt 9), należy złożyć w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

11)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą. 

12)Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

13)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14)W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.), Wykonawca winien - nie później niż w terminie składania ofert – 
zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w 
osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych 
w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość numeracji stron). 

15)Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
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16)Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń 
winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona 
informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 
Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty
a)  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym 
      opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią 
      oferty przed upływam terminu składania ofert.

b)   Opakowanie musi zostać opatrzone:

        - adresem Zamawiającego:
       
          Zespół Szkół Informatycznych
          ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1,  25-217 Kielce 

        - napisem:

          Oferta w przetargu nieograniczonym na „Nadbudowa łącznika miedzy 
          budynkiem szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na 
          potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, 
          parkingu dla samochodów osobowych do 48 miejsc na działce nr ewid.99, 
          obręb 0011,ul. Warszawska 96 w Kielcach, I etap”.
    lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej  
    korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

  c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób 
      mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak 
      powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty 
      w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

3.  Zmiana i wycofanie oferty

a)  Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do 
     składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi 
    odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być 
    oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta 
    w pierwszej kolejności.

c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu 
    przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą 
    do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane.
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Rozdz. XVII.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

         Zespół Szkół Informatycznych
          ul. Gen. Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce 

2. Termin składania ofert upływa w dniu  17 września 2018 r. o godz. 10:00.                 

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

        Zespół Szkół Informatycznych
          ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce 

      w dniu 17 września 2018 r. o godz. 10 15

Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia, okresu 
gwarancji oraz doświadczenia kierownika budowy.   

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.zsi.kielce.pl  informacje dotyczące: 

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, okresu rękojmi oraz terminu wykonania zamówienia.

Rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ
i wszystkich jej załączników w szczególności projektów budowlano-wykonawczych, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wzoru umowy, 
poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny ryczałtowej brutto (łącznie z podatkiem 
VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nieujęte, które są 
niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii 
realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi 
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zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego 
rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 
ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami
i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go 
w całości. 

3. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót   pełni jedynie funkcję 
pomocniczą. 

4. Z uwagi na rodzaj przewidzianego w projekcie umowy wynagrodzenia przy realizacji 
robót nie stosuje się zasad dotyczących obmiaru poszczególnych etapów i rodzajów 
robót. 

5. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej 
w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania
i złożenia oferty, a następnie uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty 
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.  Koszty związane
z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

6. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności konieczne do 
wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo: 
niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; ewentualne pompowanie 
wody; koszty robót przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych 
odpadów i nieczystości stałych, jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym do 
realizacji inwestycji; zachowania czystości dróg publicznych; zagospodarowania 
placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; odtworzenie nawierzchni jezdni
i chodników; zagęszczenie gruntu; przekopów kontrolnych; obsługę geodezyjną; 
robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji zamówienia; dostarczenia
dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci: 
energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków; zapewnienia dojazdu do 
budowy; zaplecza budowy; uporządkowania terenu po robotach; opracowanie 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenia w sprzęt p.poż., wykonania 
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi instrukcjami, opracowaniami
i dokumentami przewidzianymi we wzorze umowy; koszty związane z wykonaniem 
niezbędnych pomiarów; ewentualne koszty związane z odbiorami (przeglądami) 
przez właściwe jednostki (np. wykonanej kanalizacji deszczowej, instalacji 
wodociągowej); koszty wykonania kontrolnych odwiertów w celu sprawdzenia 
grubości wykonanych warstw konstrukcyjnych. 

7. Ewentualny przychód ze sprzedaży pozostałych z demontażu surowców wtórnych, 
Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
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oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

Rozdz. XIX.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 
prowadzone rozliczenia  między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej 
w złotych (PLN).

Rozdz. XX. Kryteria i sposób oceny ofert. 

1.  Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty są:

a) Cena  –  60 %   
b) Okres gwarancji –  20%
c) Doświadczenie kierownika budowy – 20%

2. Sposób oceny ofert

a) w kryterium „Cena”: 
Ilość  punktów  dla  każdej  oferty  w  kryterium  „Cena” zostanie  wyliczona  wg
poniższego wzoru:

                     C n

        C=  ----------------  x 60 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt
                    C o         
gdzie:

C   - ilość punktów oferty ocenianej

Cn - Najniższa  cena spośród wszystkich ofert niepodlegających 
odrzuceniu

C o - cena oferty ocenianej
Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60 pkt

b) w kryterium „Okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji  został ustalony przez Zamawiającego na
36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Maksymalny punktowany okres gwarancji  wynosi 56 miesięcy licząc od daty 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający oceniając  ofertę w tym kryterium, za każdy dodatkowy jeden 
miesiąc gwarancjii na wykonany przedmiot umowy, ponad wymagane
36 miesięcy przyzna 1 pkt. 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 20,00 pkt.
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Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca 
zaoferuje  krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy to jego oferta zostanie 
odrzucona.

 Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji dłuższy niż 56 miesięcy, do 
porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 56 miesięcy, natomiast 
do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej 
ofercie.

      c)  w kryterium „ Doświadczenie kierownika budowy”:
           Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez 
           Wykonawcę w pkt 3 formularza ofertowego, stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ.
           Opisując doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia,
           Wykonawca w tabeli winien zamieścić informacje dotyczące nazwy, miejsca
           i terminu realizacji zadania ( budowy), określić zakres robót: ( remont, budowa
           lub przebudowa budynku użyteczności publicznej).

           Zamawiający oceniając ofertę wg. Kryterium „Doświadczenie kierownika 
           budowy” będzie kierował się poniżej przedstawionymi zasadami:
           Jeżeli osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
           budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  bez ograniczeń,
           która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, dodatkowo posiada
           doświadczenie zawodowe w postaci:

           - pełnienia funkcji kierownika budowy na jednej budowie w zakresie budowy, 
             przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej o powierzchni
             użytkowej minimum 3 000,00 m2 – Wykonawca otrzyma 10 pkt.  

           - pełnienia funkcji kierownika budowy na dwóch budowach lub więcej 
             w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej 
             o powierzchni użytkowej minimum 3 000,00 m2 – Wykonawca otrzyma 
             20 pkt

  d) łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów  
       uzyskanych w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia w obu kryteriach 
      dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 
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5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 lit. c).

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 
rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

     z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
     przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
     dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się 
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;   

2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po 
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o  których mowa 
w pkt 6. 

      
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, 

spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta 
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 
      więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny 
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      ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub 
       najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 
       koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
       w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

11.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
     wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdz. XXI.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4, na stronie 

internetowej: www.zsi.kielce.pl
3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt 1 ppkt 2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 
podpisaniem umowy  zobowiązany jest do złożenia: 

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);

c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka 
konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

d) złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych 
w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby 
samorządu  zawodowego - w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za 
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
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5. Termin i miejsce podpisania umowy:

  Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego   
  oferta zostanie  uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje,
  o których mowa w pkt 1.

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku     nr  4 do SIWZ  .

Rozdz. XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed 
podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym,

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

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

Uwaga:
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca
wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu 
to zostanie ono zwrócone wraz 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. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

Uwaga:
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Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zawarte są w § 42 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdz. XXIII.  Istotne dla stron postanowienia umowy. 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi 
    Załączniki nr 4 do SIWZ.  
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
     podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 62 wzoru umowy, 
     stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdz. XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
    Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać 
    zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
    faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
     w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
     kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
     wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
     przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać 
     się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
     przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
     użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
     zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 
     w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - 
     jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się 
     w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
     Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
     internetowej.
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7.  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 
     5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności   
    można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
    wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
    terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową 
    Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
    w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
    przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
    przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 
    papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 
    elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
    wnoszącemu odwołanie.

9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się 
     uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
     odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

10.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
     wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

11.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
     ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
     wolnych od pracy.

12.Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie 
     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki 
     ochrony prawnej.

Rozdz. XXV. Wykaz załączników

1.Formularz ofertowy   - zał. nr 1

2.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
                 - zał. nr 2
3.Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia                          - zał. nr 3     
4.Wzór umowy                                                                                               - zał. nr 4       
5.Dokumentacja projektowa                                                         - zał. nr 5

6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych             - zał. nr 6

7.Przedmiary robót                                                                                        - zał. nr 7
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