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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie robót budowlanych na hali sportowej w Zespole Szkół nr 3, im. Tadeusz 

Kościuszki w Hrubieszowie 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zespół Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki,  

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

NIP: 9191242031 

REGON 000180539 

nr telefonu (84) 696 2524 

nr faksu 846962524. 

Godziny urzędowania szkoły: poniedziałek - piątek godz. 730 – 1515. 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsnr3.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: http://zsnr3.pl/kontakt 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.- 

dalej ustawa). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na hali sportowej w Zespole 

Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki w Hrubieszowie, polegających w szczególności na wymiana 

nawierzchni hali sportowej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a-b do SIWZ- dokumentacja 

techniczna. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 

45.21.22.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

3. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza składanie ofert z 

rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewniają one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z 

dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ.  

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. Wykonawca:  

1) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (załącznik Nr 2 do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;  

2) W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych 

tel:846962524
mailto:sekretariat@zsnr3.pl
http://zsnr3.pl/kontakt


 

Znak sprawy: ZS3.26.2.2017 
SIWZ 

Strona 2 z 15 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach 

określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp.  

3) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osoby wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

tj. kierownika robót budowlanych posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami 

drogowymi.  

6.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

6.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 1 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.  

6.3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 5 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (tj. w 

wysokości 5 000,00 zł). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 5 czynności.  

6.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu:  

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. 

 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

 

3) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania 

zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z rocznym doświadczeniem w 
pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót. 
 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub 

uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy 

prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych 

krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo 

Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, republika Islandii) warunki określone w ustawie z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późń. zm.). Osoby spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej musza legitymować się decyzją o uznaniu usług transgranicznych, 
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wydanymi przez właściwe rady inżynierów, albo udokumentować, ze zdały egzamin na 

uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy  

i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

 

VI. Podstawy wykluczenia 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że 
brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy.  
 

VII. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy 

należy przedłożyć:  

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy  

 
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia:  

oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału).  
 

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu:  

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
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osobami.  – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (w formie oryginału albo kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

 

7. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii 

oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.  

2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4) 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, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Natomiast dokumenty, 

o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5) 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. 

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 

3. W przypadku przekazania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr 

podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa 

się za doręczone prawidłowo. 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być 

skierowany na adres: 

Zespół Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki,  

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

faks: 846962524 

Adres e-mailowy: sekretariat@zsnr3.pl 
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Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

powyższego wniosku.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnienia na stronie internetowej. 

6. W związku z wynikającą z ustawy koniecznością zamieszczania treści zapytań do SIWZ, 

a także treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ na 

stronie internetowej Zamawiającego, jak również ze względu na często słabą czytelność pism 

przysyłanych do Zamawiającego faksem i związanych z tym trudnościami skanowania, treść 

zapytań do niniejszej SIWZ, a także treść ewentualnego odwołania prosimy przesłać również w 

wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: sekretariat@zsnr3.pl 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Radosław Bocheński– e-mail: 

radek_bochenski@tlen.pl, faks: 846962524 

 

X. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od 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. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ wraz kosztorysem ofertowym (w formie oryginału); 

2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII SIWZ. 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y 

wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich 

czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). 

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, o których mowa w  rozdz. VII SIWZ, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 
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1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia, 

o których mowa w  rozdz. VII SIWZ  w celu potwierdzenia spełniania 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 oraz 

pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3. 

2) formularz ofertowy, o którym mowa w ust. 1 składany jest przez pełnomocnika Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1 i 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: 

- Wykonawcy – pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, 

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne 

(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). 

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu                           

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna 

dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany 

przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym 

wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 

z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała 

wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy 

składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszczania informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w  rozdz. VII ust. 1 SIWZ, 

7.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. 

8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

9. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

10. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

11. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 

cywilny (Dz. U. 2016 r., poz. 380 ze.zm), czyli musi być opatrzona własnoręcznym 

podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, 

pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 

podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 

podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 

powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznaczn ie wynika 

brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.  

12. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie 

tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 

zobowiązane osoby. 
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13. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane.  

14. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

15. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz 

z załącznikami powinny być ponumerowane. 

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż                      

w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: 

1) nazwy (firmy) i adresu wykonawcy,  

2) informacji dotyczących ceny,  

3) terminu wykonania zamówienia,  

4) okresu gwarancji,   

5) warunków płatności. 

Stosowne zastrzeżenie wraz z wykazaniem że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 

przedsiębiorstwa, wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała 

oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

17. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie         

oferty w formie elektronicznej. 

18. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu 

przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. 

 

Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 

Koperta winna być zaadresowana następująco: 

 

Zespół Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki,  

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:  

OFERTA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych dotyczących hali sportowej w Zespole Szkół nr 3, im. 

Tadeusz Kościuszki w Hrubieszowie [znak sprawy ZS3.26.2.2017]  - nie otwierać przed 

dniem 3 lipca 2017 r. przed godz. 11:15 Dostarczyć do Zespołu Szkół nr 3, im. Tadeusz 

Kościuszki, ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

 (I piętro ,sekretariat szkoły) do godz. 11:00. 

WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. 

Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. 
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UWAGA!!! 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta 

taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

Miejsce:   

Zespół Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki,  

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

 (I piętro- sekretariat szkoły) 

 

Termin: 

do dnia 3 lipca 2017 r., do godz. 11:00 

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

Miejsce:   

Zespół Szkół nr 3, im. Tadeusz Kościuszki,  

ul. Żeromskiego 11, 22-500 Hrubieszów 

 (I piętro, sekretariat szkoły) 

 

Termin: 

 

Dnia 3 lipca 2017 r., godz. 11:15  

3. Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

3) Podczas otwarcia ofert podane zastaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

4) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny.  

5)  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 4, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (w formie 

oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym 

mowa w pkt. 5. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 

o informowaniu o cenach towarów i usługi (Dz.U. poz. 915).  

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty 

i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. 

3. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie, 

Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie. 

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną kosztorysową. 

5. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.  

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 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 

 

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

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 
1) kryterium - cena oferty brutto – 60 % wagi (max. 60 pkt) 
Cena oferty będzie oceniana wg wzoru: 
Pc= (Cn/Cb) x 60% gdzie: 
Pc – ilość przyznanych punktów, 
Cn – cena najniższej oferty 
Cb – cena badanej oferty 
 
2) kryterium – termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 % wagi (max. 20 pkt) 
W kryterium wykonania poszczególne oferty otrzymają następujące punkty: 
0 pkt – w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 
10 pkt – w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy 
20 pkt – w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 
 
3) Kryterium – Okres gwarancji – 20 % wagi (max. 20 pkt) 
72 m-ce –Wykonawca otrzyma 20  
60 m-cy – Wykonawca otrzyma 10  
48 m-cy – Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 
Zamawiający będzie oceniał złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane kryteria. 
Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów 
przyznanych za kryteria przez wartość wagowa wynosi 100. 
Każda oferta zostanie oceniana  oddzielnie w oparciu o wskazane kryteria. 
Jeśli nie będzie można wybrać oferty ze względu na to iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans cen i innych kryteriów oceny ofert , Zamawiający sposób tych ofert wybiera ofertę z 
najniższa cena – art. 91, ust. 1 pkt 4 ustawy. 
  

Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z formularza ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 
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2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg. 

oceny komisji przetargowej po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach 

oceny 

3. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w trybie art. 92 ust. 1 ustawy informuje 

niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej 

stronie internetowej - art. 92 ust. 2 ustawy. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

wymagać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 94 ust. 3 ustawy. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego przedstawi zestawienie rzeczowo-

finansowe (wartość brutto musi być identyczna z wartością podaną na formularzu 

ofertowym). 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej do dnia podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferowanej (ceny brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących 

formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

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

Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
inny sposób niż wymienione powyżej. 
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3. Szczegóły dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą 

zawarte w piśmie wzywającym do jego wniesienia i przekazane Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione nie później niż w dniu 

podpisania umowy o zamówienie publiczne. Dokładny termin zostanie określony w 

wezwaniu. 

5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia: Zamawiający dokona zwrotu całej 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został 

wykonany prawidłowo i należycie.  

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz 

danych zawartych w ofercie. 

2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

3. Do SIWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

4. W myśl przepisu art. 144 ust.1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:  

1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ, spowodowaną 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia;  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia;  

d) konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;  

e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie 

spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;  

2) w zakresie terminu w przypadku:  

a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie 

awarii;  

b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem 

zamówienia;  

c) przedłużającego się terminu realizacji umowy na roboty budowlane w obiekcie, co 

uniemożliwiać będzie podejmowanie przez Wykonawcę działań w ramach niniejszej umowy; pod 

warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;  

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:  
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a)gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; 

b)gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem 

zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;  

4) w zakresie obniżenia ceny w przypadku ograniczenia zakresu robót;  

5) w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT.  

6) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;  

4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo 

zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że 

zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych 

zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

  

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Na podstawie art. 180 ust 2 pkt. 2,3,4 ustawy  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:  
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c) odrzucenia oferty odwołującego.  

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. 

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

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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

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. 27 ust. 2, albo  w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
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Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej. 

Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe 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. 

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu 
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

Na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca może poinformować Zamawiającego 
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.  

 

XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na dowolna liczbę części 

zamówienia 

 

XXI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XXII. Zamawiający przewiduje zamówień, o których mowa a art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
przepisach art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wysokości 100 000,00 zł, polegającą na w okresie 3 
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót 
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

 

XXIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

XXIV. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być 

prowadzone tylko w walucie polskiej PLN 

 

XXV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 

XXVII. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 

29 ust. 4 ustawy 

 

XXVIII. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

kluczowych części zamówienia 

 
XXIX. Informacje dodatkowe 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

XXX. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do SIWZ: 

 

1. Załącznik nr 1 a-B do SIWZ – Dokumentacja projektowa, 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, 

3. Załączniki nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, 

4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania, 

5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, 

6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

grupy kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób 
 

 

 

Hrubieszów, 9 czerwca 2017 r. 

 

 

Zatwierdził: /-/ Dariusz Szadowski 

  Dyrektor Szkoły 

 


