
 
 

 

 

 

 

 

 

 
znak sprawy: ZSnr1/624/III-343/2013 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku, ul.Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

 

81 751 23 94    713-10-96-122  000189285 

Nr telefonu/faksu    NIP    REGON 

 

Adres strony internetowej:  www.zsnorwid.swidnik.pl 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

na „Dobudowę dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 

im.C.K.Norwida w Świdniku” 

 

 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”  lub „ustawą” 

 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

 

 

Zatwierdził: 

 

Świdnik dnia 20.09.2013 r.                .................................................... 

        podpis Dyrektora 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na dobudowie dźwigu osobowego 

dla niepełnosprawnych, wykonaniu wewnętrznej pochylni w korytarzu szkoły oraz zewnętrznych 

podjazdów do nowo dobudowanego dźwigu osobowego oraz do sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku. 

 

2.Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie: 

- robót ziemnych, 

- robót rozbiórkowych, 

- szybów wind, 

- dostawy i montażu dźwigu osobowego, w tym wykonanie dokumentacji potrzebnej do odbioru 

przez UDT 

- robót naprawczych wewnętrznych – posadzki, tynki, malowanie, 

- elewacji, 

- robót naprawczych doświetleń okien piwnic, 

- podjazdu dla niepełnosprawnych, 

- chodnika dojazdowego przy wejściu bocznym do sali gimnastycznej, 

- pochylni wewnętrznej dla niepełnosprawnych 

- robót instalacyjnych elektrycznych. 

 

3. Do przedmiotu zamówienia zalicza się również: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o 

bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego windy do eksploatacji, 

- pokrycie wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem windy do eksploatacji, 

- uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu do eksploatacji, 

- bezpłatne utrzymywanie sprawności technicznej dostarczonego dźwigu w okresie gwarancji, 

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 

eksploatacji oraz konserwacji windy. 

 

4. Roboty wykonać należy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w: 

- dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) 

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ) 

 

5.Od Wykonawcy wymaga się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej w obiekcie,  

w którym prowadzone będą roboty, celem sprawdzenia warunków wykonania zamówienia. 

 

6. Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy. 

 

7.Kody CPV:45313100-5, 45111300-1, 45111000-8, 45223200-8, 45262522-6, 45320000-6, 

45442100-8, 45233222-1, 45112710-5, 45310000-3 

 

2) WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: 



- dla I etapu zamówienia, obejmującego wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (pozycje 73-

95 kosztorysu), wykonanie chodnika dojazdowego przy wejściu bocznym do sali gimnastycznej 

(pozycje 96-106 kosztorysu), wykonanie pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych (pozycje 107 

- 116 kosztorysu) – do dnia 10 grudnia 2013r. 

- dla II etapu zamówienia, obejmującego wykonanie pozostałych robót (całości zamówienia) – do 

30 maja 2014r. 

 
 

          3)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA  

               OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

3.1 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22  

       ust.1 ustawy dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Sposób oceny spełniana warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie 

oświadczenia. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Sposób oceny spełniania warunku: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 

stanowiącym przedmiot zamówienia, każda o wartości minimum 180 000 zł (brutto), oraz 

udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom 

stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się roboty obejmujące wykonanie (dobudowę)  

dźwigu osobowego w szybie zewnętrznym. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Sposób oceny spełniania warunku: Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie  

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Sposób oceny spełniania warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 

spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku przez złożenie 

oświadczenia 

 

   3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie 

             art. 24 ust.1 ustawy. 

 

.....3.4..Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń 

            i dokumentów składanych przez wykonawców, zgodnie z pkt 4 SIWZ. 

 

4) WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY. 

 

4.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.  



........22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału ( wg wzoru   

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ)  Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej           

i prawidłowo ukończone – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego           

w pkt 3.1 2) specyfikacji (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami nt. ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt 3.1. 3) 

specyfikacji (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,   

........należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 

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 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4.3 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                         

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt 4.2 
 

4.4...Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   

........Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2 2) składa.dokument wystawiony w kraju,       

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,.potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony.nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2) zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4.2 3) i 4.2 4) składa dokument wystawiony w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 

4.5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: 

1) wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                         

i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn.zm.) lub informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej (wg załącznika nr 5 do SIWZ). 

 

4.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia 

(konsorcjum), każdy z wykonawców zobowiązany jest przedstawić odrębnie i we własnym 

imieniu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art.24 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 

4.2 2), 4.2 3), 4.2 4) oraz 4.5 1).  

 

 

            5) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

                Z    WYKONAWCAMI   ORAZ   PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ   LUB  

                DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  

                POROZUMIEWANIA   SIĘ   Z   WYKONAWCAMI   

 

5.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego: 

sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl 
 

5.2 Osobami uprawnionymi do kontaktów  z Wykonawcami są: 

Małgorzata Warszyńska – Dyrektor ZS nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku 

   
 

 

6) WADIUM  - nie jest wymagane 

 

7) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – wynosi 30 dni 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

8) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

8.1.Na ofertę składają się: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 4 SIWZ  

3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile uprawnienie do jej złożenia nie wynika z innych 

dokumentów składających się na ofertę. 

8.2 Zaleca się dołączenie do oferty kosztorysów ofertowych, które ze względu na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia nie będą stanowiły elementu oferty podlegającego ocenie, a ewentualne 

błędy stwierdzone w kosztorysach nie stanowią podstawy do odrzucenia oferty. 

8.3 W przypadku składania kserokopii dokumentów, każda strona powinna zostać potwierdzona 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

8.4 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest wskazać to w odpowiedniej rubryce formularza oferty. 

mailto:sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl


8.5 Ofertę złożyć należy w nieprzezroczystej kopercie, która będzie zaadresowana do 

zamawiającego na adres: 

Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida  w Świdniku, ul.Okulickiego 13, 21-040 

Świdnik 

i oznaczona:  „Oferta przetargowa – dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych  – 

nie otwierać przed 07.10.2013r godz.12:15” 

8.6 Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem ZMIANA. 

8.8 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 

powiadomienie wpłynęło do zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. 

 

9)  ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH    

 ANI WARIANTOWYCH 

 

10) INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA  

                  I OTWARCIA OFERT 

 

10.1Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2013r. o godz.12:00 

10.2 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku  

(II piętro), ul.Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

10.3Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2013r o godz.12:15
 
w trybie jawnym w Zespole Szkół Nr 1 

im.C.K.Norwida w Świdniku, sala 50. 

10.4W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 
 

 
11) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 
11.1 Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich robót i innych elementów objętych 

przedmiotem zamówienia, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia w 

pełnym zakresie przewidzianym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11.2 Ceną oferty jest cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości zamówienia, podana przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym.  

11.3 Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a cenę oferty obliczyć należy na podstawie 

całości dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. 

11.4 Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest bardzo 

starannie zapoznać się z przedmiotem zamówienia i przy obliczaniu ceny uwzględnić wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, nawet jeśli nie zostały one ujęte w 

przedmiarze robót, a także sprawdzić warunki wykonania zamówienia w terenie (dokonać wizji 

lokalnej w obiekcie Zamawiającego). 

 

 
12) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

                  PRZY  WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  

                  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT   

 
12.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, znaczenie – 100%. 

12.2 Oferta zawierająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałym 



wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z formułą: 

 

 

 

Liczba punktów =  

Najniższa oferowana cena  

       x   100 pkt 

 

 

Cena oferty badanej 

12.3 Za cenę oferty uważa się cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zamówienia, podaną     

w formularzu ofertowym. 

12.4.Oceniane punktowo będą wyłącznie oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych       

z udziału w postępowaniu oraz oferty nie podlegające odrzuceniu. 

12.5.Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za 

realizację zamówienia, a tym samym uzyska największą ilość punktów. 

 

13) FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ WYPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

13.1. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający zawiadomi o tym 
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z zakresem określonym w 
art.92 ust.1 ustawy Pzp.  
13.2. Zamawiający zamieści także odpowiednie informacje na swojej stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 
13.3. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w siedzibie zamawiającego,   w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 
13.4. Podpisanie umowy może nastąpić w terminie krótszym niż podany w pkt 3, jeżeli w 
przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej  oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

 

14)  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

14.1 Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ 

14.2 Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 

dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty polegających na: 

1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia:                     

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; 

dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a 

Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w 

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez 



nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji 

Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, 

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji 

technicznej i ST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza 

się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany 

terminu zakończenia robót, 

c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba 

wprowadzenia rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza on 

protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; 

zmiany te mogą powodować zmianę  terminu zakończenia zamówienia 

podstawowego.  

2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: 

a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski 

żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w 

ST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, 

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć 

archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, 

niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o 

znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie 

budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca 

niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca 

niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego 

polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

c) spowodowanej wstrzymaniem prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

d) spowodowanej wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w 

terenie lub wykonywania innych czynności objętych przedmiotem zamówienia. 

e) zmianie spowodowanej koniecznością wykonania zamówień dodatkowych 

(udzielonych na podstawie odrębnej umowy) niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego 

3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią:  

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty;    

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących 

uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, 

technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i 

wynagrodzenia; 

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia;                        

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku 

do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają 

do całości robót określonych umową;  

4) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek  zmian zawartej przez 

Zmawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji 

Zarządzającej dotyczących realizacji projektu, 

5)   zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie 

mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli 

wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, 

że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko 

jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane 

roboty 



 

            15) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1. Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

 

15.2. Zabezpieczenie wnieść należy przed zawarciem umowy. 

 

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

 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. 

 

15.4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: 
 

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach  

6886 8900 0760 0139 98 2000 0010 

z dopiskiem: 

„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 im.C.K.Norwida 

w Świdniku” 

 

 

15.5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady). 

 

15.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka spośród ww. form zabezpieczenia. 

 

15.7. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w terminie nie dłuższym niż : 

 70% kwoty zabezpieczenia: w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane 

 30% kwoty zabezpieczenia: w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

 

16) INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej ani zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .Wszelkie 

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

17) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym przetargu 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust.1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej 

niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 



zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

 

           18) ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY  

      W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

19.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

     warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

      w art.154 pkt 5 ustawy. 

19.3 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. 

19.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu 

negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczeniu odwołującego z 

postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. 

19.5 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. 

19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

19.7 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. 

19.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 ustawy. 

19.9 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy. 

19.10 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

19.11 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie specyfikacji, zastosowanie mają 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

  

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Wykaz robót budowlanych - wzór 

4. Wykaz osób - wzór 

5. Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej 

6. Wzór umowy 

7. Dokumentacja projektowa 

      8.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 


