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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wybudowanie 
obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji polegającej na budowie budynku szkolnych 
warsztatów kształcenia zawodowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr geod. 
1509/7 położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej. 

 
2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
3. Zwięzły opis przedmiotu zamówienia: 
 

Obiekt zaplanowany: budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, bez poddasza 
i stropu nad parterem, przekryty stropodachem wielospadowym, bryła obiektu regularna, prostokątna,  
o szerokości ok. 15 m i długości ok. 33 m ( z tolerancją ± 0,5 m), wysokość dostosowana do funkcji 
obiektu - ok. 6 m w kalenicy, na jednym z krótszych boków dostawiona wiata obudowana na odpady 
segregowane z pomieszczeniem sprężarki powietrza, realizacja w technologii tradycyjnej murowanej, 
obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne oraz przyłącza mediów, 
zagospodarowanie terenu przy obiekcie w postaci utwardzenia betonową kostką brukową 
o powierzchni ok. 250 m2. Wytyczne do projektowania zawarto w programie funkcjonalno – 
użytkowym obiektu stanowiącym załącznik nr 11 do siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie 
zobowiązania wynikające z umowy stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. 

II. Forma oferty  

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym 
poświadczenia, oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem drukowanym lub ręcznie w sposób 

trwały i czytelny. 
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5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony 
dopiskiem „za zgodność”). 

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, 

przy czym: 
 1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

 

Przetarg nieograniczony na: 
 

„Budow ę budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodoweg o 
przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Ryp inie 

- w formule zaprojektuj i wybuduj” 
 

nie otwiera ć przed: 
02.02.2015 r. 

- bez nazwy i piecz ątki wykonawcy; 
 

 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby 
można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 

15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, Zamawiający nie 
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty oraz wcześniejsze 
otwarcie oferty.  

16. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – 
arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość 
inną techniką. 

17. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty. 

III. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty  

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
składania ofert. 
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II pkt 14 ppkt 2) z dopiskiem 
„wycofanie”. 
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2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien 
dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie 
wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym 
koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 

IV. Oferty wspólne  

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 

zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady określone w ust. 1 – 3 oraz 5 niniejszego rozdziału. 
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 

przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców. 

V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis warunków i sposób dokonywania oce ny 

spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć 
następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 
SIWZ, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną we własnym imieniu. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

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. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla 
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. 
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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 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla 
każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 wykonawcy mają obowiązek także złożyć: listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust.2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że 
wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę 
wspólną. 

 
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie: 

a) wykonał roboty budowlane polegające na budowie co najmniej 2 budynków z zakresu 
budownictwa ogólnego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o powierzchni 
użytkowej ok.1000 m2, kubaturze ok. 5000 m3 i wartości min. 800.000,00 zł brutto każda – 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, 

b) zaprojektował co najmniej 2 budynki z zakresu budownictwa ogólnego według Polskiej 
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o powierzchni ok. 1000m2, kubaturze ok. 5000 m3 w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie (warunek zaprojektowania spełniony będzie również 
przy wykazaniu doświadczenia z pkt. a) wykonanego w trybie zaprojektuj i wybuduj). 

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

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobami, które będą wykonywać zamówienie: 

a) Zespół projektowy - w skład którego będzie wchodzić min. 1 osoba posiadająca 
 - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: 

• architektonicznej - bez ograniczeń, 

• konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, 
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, 
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -

bez ograniczeń, 

• telekomunikacyjnej - bez ograniczeń. 
 - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień 

budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego). 
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b) Kierownik budowy 
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż znajduje w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł 
(pięćset tysięcy zł), 

2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN zł (pięćset 
tysięcy zł), 

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym 
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 
4. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w ust. 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej siwz: 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

2) Wykaz wykonanych usług projektowych, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz 
dowody, czy zostały wykonane należycie. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. 
wykaz. 

3) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego 
załącznik nr 6 do siwz oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończone. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. 
wykaz. 

Dowodami, o których mowa w pkt 4.2) i 4.3) są: poświadczenia, oraz inne dokumenty w zakresie 
określonym w pkt 4.3) – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wcześniej oraz 
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, w zakresie określonym w pkt 4.2). 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi i/lub roboty budowlane 
wskazane w wykazach, o których mowa w pkt 4.2) i 4.3) zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa niniejszym punkcie. 
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4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz, 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują 
lub będą dysponować. 

5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (wymienione 
w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do siwz. 

6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia, z którego będzie 
wynikać potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
5. Wykonawca może 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. Wykonawca w takiej sytuacji 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 oraz dokumenty dotyczące: 
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, polega 
na zasobach finansowych innych podmiotów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 4 pkt 6) i 7). 
 
6. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 5, przedkładane przez wykonawcę kopie 

dokumentów, dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty. 

 

7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 
1) oferta cenowa (załącznik 1 do siwz); 
2) pełnomocnictwa wykazujące uprawnienie do składania oferty, 
3) wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (załącznik nr 10 do siwz, jeżeli 

wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 
4) Dowód wniesienia wadium. 

8. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego 
(np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie 
złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez 
zamawiającego. 
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VI. Wykonawcy zagraniczni  

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów: 
1) o których mowa w Rozdziale V ust 1 pkt 2-4 siwz składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w ust. 1. pkt 1) lit b), 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis 
ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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 lub przed notariuszem. 

VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i r ękojmia, wynagrodzenie  

1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i upływa z dniem 
20.07.2015 r. 

2. Termin poszczególnych etapów wykonania zamówienia: 
a) w zakresie wykonania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej, a w przypadku 

zaskarżenia decyzji do sądu, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 
07.04.2015 r., 

b) w zakresie wykonania robót budowlanych w rozumieniu § 14 ust. 1 wzoru umowy – do dnia 
20.07.2015 r. 
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c) przedłożenie pozwolenia na użytkowanie – do dnia 31.08.2015 r. 
Do dotrzymania powyższych terminów Wykonawca ma obowiązek uwzględnić czas trwania 

procedur uzgodnieniowych, poprawiania wad i usterek i terminów wynikających z procedury 
administracyjnej. 

3. Termin gwarancji i rękojmi wynosi minimum 36 miesi ęcy . 
4. Termin gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową rozpoczyna się z dniem odbioru 

ostatecznego dokumentacji przez Zamawiającego, a kończy się wraz z upływem terminu gwarancji 
i rękojmi na roboty budowlane wskazanym w ust. 3. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie na podstawie wystawionych faktur 
w dwóch transzach: I transza – po wykonaniu następujących prac (projekt, fundamenty, ściany 
i dach – nie więcej niż 40% wartości zamówienia), II transza – po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych rozumianych jako uzyskanie odbioru końcowego bezusterkowego w formie protokołu 
- faktura końcowa.  

VIII Wadium  

1. Wadium należy wnieść w wysokości 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset zł) 
w terminie do dnia 02.02.2015 r. do godz. 10:00.  
Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 
2.1. w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe  nr 23 2030 0045 1110 0000 0399 2890. 

W treści przelewu bankowego należy podać „Wadium w postępowaniu przetargowym 
nr KS.2720.1.2015” 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. O uznaniu 

przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data 
wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. 
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) Termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 
7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium, zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. 

IX Sposób porozumiewania si ę wykonawców z zamawiaj ącym  

1. Zamawiający urzęduje w dniach roboczych w godzinach:7:30-15:30. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty) zamawiający 

i wykonawca przekazują pisemnie na adres zamawiającego Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej 
w Rypinie, ul. Dworcowa 11 87-500 Rypin, z zastrzeżeniem pkt 3. 
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3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila, adres: zs2rypin@wp.pl. 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych 
oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez 
zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiający ma wykonawcami muszą 
być sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
7. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

1) w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Pan Piotr Poczatenko - 542802432 
2) w sprawach formalno-prawnych: 
Pan Wojciech Olender - 542803161 
Osoby wymienione w niniejszym ustępie nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom 
ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na 
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
Wykonawców wiążące. 

8. 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 wpłynie do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

X Sposób obliczenia ceny oferty  

1. Cena ofertowa zadania jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od 
towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce). 

 W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający 
w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny/wartości netto podatek od 
towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest 
wpłacić. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować w szczególności: 
- opracowanie dokumentacji projektowych, 
- wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 

zrealizowanych na podstawie projektu budowlanego i założeń programu funkcjonalno-
użytkowego, 

- sprawowanie nadzoru autorskiego, 
- ustawienie tablicy informującej o realizacji budowy, 
- koszty postępowań administracyjnych, dotyczące wydania pozwolenia na budowę, 
- koszty robót, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe np. koszty wszystkich robót 

związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i materiałów pomocniczych 
(m. in. Map geodezyjnych do celów projektowych, drukowania i oprawiania dokumentacji), 
kosztów z tytułu uzgadniania dokumentacji i uzyskiwania niezbędnych decyzji 
administracyjnych, a także koszty zaplecza i placu budowy, w tym podłączenia w media, 
składowania i utylizacji materiałów z rozbiórek, doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenu, 
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likwidacji zaplecza budowy, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie 
charakterystyki energetycznej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu, 
przeprowadzenie wszelkich rozruchów, pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji, 
opracowanie instrukcji obsługi instalacji, przeszkolenie pracowników użytkownika w zakresie 
wykonanych instalacji i wyposażenia. 

- ustanowienie kierownika budowy, 
- koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to 
niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, 

- wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia. 

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
Szczegółowe zasady rozliczeń określone zostały w projekcie umowy – załącznik nr 9 do siwz. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 
Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby obliczona w powyższy sposób cena obejmowała wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

XI Składanie i otwarcie ofert  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 
11, 87-500 Rypin, sekretariat, w terminie do dnia 02.02.2015 r., do godz. 10:00 . 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia do zamawiającego. 
3. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę 
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób 
gwarantujący ich nienaruszalność. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.02.2015 r., o godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego – 
sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. 

XII Wybór oferty najkorzystniejszej  

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
a) K1 – cena – waga 98 pkt 
b) K2 – okres gwarancji – waga 2 pkt. 
 
3. Sposób oceny ofert 
a) Ocena złożonych w kryterium Cena zostanie dokonana wg następującego wzoru: 
 
K1 – ilość pkt przyznana danej ofercie = najniższa cena/cena ocenianej oferty x 98 pkt 
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b) Ocena złożonych ofert w kryterium Okres gwarancji zostanie dokonana wg następującego wzoru: 
 
K2 - ilość pkt przyznana danej ofercie = okres gwarancji ocenianej ofercie/najdłuższy okres gwarancji* 
x 2 pkt 
 

* w przypadku oferowanego okresu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy do obliczenia ilości punktów 
w kryterium oceny ofert Okres gwarancji przyjęty zostanie okres 120 miesięcy. 
 
 
- Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 
- Oferta Wykonawcy, która zaoferuje Okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
- Ocena punktowa przyznana ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny 
oferty K1+K2. 
- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma 
największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny określonymi w pkt 2 i sposobem oceny, 
określonym w pkt 3. 
 
 
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

XIII Zawarcie umowy  

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wykonuje czynności zgodnie 

z zapisami art. 92 Pzp. 
2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik 

nr 9 do niniejszej siwz. 
3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej 
do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w : pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
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5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie 
wynikać: 
- zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej 

w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego 
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, 

- termin obowiązywania gwarancji, 
8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego 
wysokości. 

9) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr 44 2030 0045 1110 0000 0399 2900 

10) Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 9 do siwz. 

XIV Podwykonawstwo  

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na 
podstawie wzoru, stanowiącego załącznik nr 10 do siwz części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dokumentu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli nie 
powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom. Niezłożenie załącznika nr 10 do oferty, 
traktowane będzie przez Zamawiającego jako wykonanie całego zamówienia przedmiotu 
zamówienia samodzielnie. 

3. Wymagania Zamawiającego, dotyczące umowy/umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, 
których są przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności, 
2) ewentualne zabezpieczenie należytego wykonania umowy do 5% wartości umowy 

z podwykonawcą. 
4. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 Prawo zamówień publicznych. 
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2. Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, 
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
- określać żądanie oraz 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym art. 182 ustawy. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. 

4. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp. 

Załączniki:  

1. oferta cenowa; 
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
3. oświadczenie o grupie kapitałowej; 
4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
5. wykaz usług projektowych 
6. wykaz robót budowlanych; 
7. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
8. oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 
9. wzór umowy; 
10. wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania; 
11. program funkcjonalno-użytkowy 


