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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Zamawiaj ący:  

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 

tel./fax: 54 280 3161 

http://www.zs2rypin.pl 

email: zs2rypin@wp.pl 

NIP: 8921161653 

Regon: 000715319 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o 
wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych. 
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

a) Biuletyn Zamówień Publicznych; 
b) strona internetowa Zamawiającego: www.zs2rypin.pl; 
c) tablica ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie przy ul. 

Dworcowej 11. 
2. Informacje dodatkowe: 

- Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym przetargu możliwości składania ofert 
częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia. 

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
- Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 
im. Unii Europejskiej w Rypinie położonego przy ul. Dworcowej 11 w Rypinie 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, celem zdobycia wszelkich 
informacji koniecznych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Termin oględzin dla 
wszystkich Wykonawców ustala się na dzień 21.06.2013 r. na godzinę 12:00. 

 

2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością.  
4. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby.  
6. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonane zostanie w sposób 

przewidziany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr  8 do niniejszej SIWZ. 
 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia  

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania na terenie szkoły od dnia 8 lipca 2013 r.  
2. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 23 sierpnia 2013 r.    
 

V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków  
 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Warunek ten będzie 
spełniony przez wykonawcę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
objętym niniejszym zamówieniem. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Warunek ten będzie spełniony przez 
Wykonawcę składającego ofertę, jeżeli wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 
pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej jedną robotę 
budowlaną o wartości co najmniej 100.000 zł brutto, odpowiadającą swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. remont 
budynku (ocieplenie elewacji bezspoinowym systemem ociepleń). 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-
konania zamówienia 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
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.  

3. Wykonawca polegający  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 
warunków określonych w punkcie 1 niniejszego rozdziału winien spełniać co najmniej 
jeden z Wykonawców występujących wspólnie albo wszyscy ci Wykonawcy łącznie. 

5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
5.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 na 

podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wymienionych w 
rozdziale VI niniejszej SIWZ. 

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki. 

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, co do których brak jest podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu 
spełnienia którejkolwiek przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, 
żądanych przez Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 226, poz. 1817). 

8. Żądane przez Zamawiającego, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania, dokumenty opisane zostały szczegółowo w rozdziale VI punkt 5 niniejszej 
SIWZ. 

9. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z  postępowania zostanie dokonana na 
zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie w stosunku do 
żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia. 
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VI. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu.  
 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, 
której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w formie 
oryginału podpisanego przez Wykonawcę. 

2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w rozdziale V punktu 1.2. 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia wykazu 
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 
(referencje), sporządzonym na druku, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji, 

3. Wykonawca polegający  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia,  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonaniu zamówienia.  

4. W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, której wzór 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ: 
4.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej ze 

wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ, w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

4.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7 do SIWZ; 

4.3  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; 
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4.4 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 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenia i dokumenty  wymienione w punkcie 4 niniejszego rozdziału składa każdy 
z Wykonawców oddzielne. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 4.2 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono jego upadłości,  

7. Dokument lub dokumenty o których mowa w punkcie 4 powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9. 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 miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z 
Wykonawcami oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów  
 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują: 

1.1. pisemnie lub 
1.2. faksem na nr faksu Zamawiającego 542803161. 

2. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt 
ich otrzymania. 

3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przez 
Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia 
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otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w 
punkcie 1 niniejszego rozdziału oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał. 

4. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
4.1.  w sprawach merytorycznych: Wojciech Olender – Kierownik Administracyjno-

Gospodarczy, Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 
pokój nr 12, tel. 54 280 3161 wew. 11 

4.2.  w sprawach formalno - prawnych: Rafał Maksymiuk – referent księgowy, Zespół Szkół 
nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, pokój nr 9, tel. 54 280 3161 
wew. 14 

 

VIII. Wyjaśnienia i zmiana tre ści SIWZ:  
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w 
pkt 1 lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie mógł udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której została 
zamieszczona SIWZ. 

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 38 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

IX. Wymagania dotycz ące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. Termin zwi ązania ofert ą 

 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

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

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający  nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
4. Na ofertę składają się:  

a) formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ, 
b) kosztorys ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ, 
c) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI SIWZ, 
d) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.  
7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych, w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 
języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

8. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty wraz z załącznikami na własnych 
formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści przewidzianej w 
formularzach Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia 
podwykonawcom. 

10. Zaleca się, aby oferta zawierała adres internetowy (URL) i adres poczty elektronicznej 
Wykonawcy, ponieważ dane te Zamawiający umieszcza w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia. 

11. Dopuszcza się składanie wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod 
warunkiem, ze oferta taka spełniać będzie następujące wymagania: 

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, o 
którym mowa w ppkt. a w formie oryginału lub kopii (odpisu) poświadczonej 
notarialnie.  

c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
występujących wspólnie. 

d) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

12. Oferta powinna być napisana w formie zapewniającej jej czytelność. 
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi 
być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  

14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 składa się w formie oryginału lub kopii 
(odpisu) poświadczonej notarialnie.  

15. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności 
informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z 
właściwego rejestru albo z załączonego pełnomocnictwa. 
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16. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być 
opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” lub „stwierdzam zgodność z oryginałem” i 
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 
których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 
226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te 
podmioty. 

17. Wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty muszą być 
parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

18. Pożądane jest, aby karty oferty były trwale złączone, a wszystkie strony oferty wraz 
z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  

19. Oferta powinna być złożona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach – 
wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być opatrzone adresem Zamawiającego 
oraz informacją: 

 

„Oferta na 

Termomodernizacj ę budynku głównego 

Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 

przy ul. Dworcowej 11 w Rypinie. 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED 28.06.2013 r. GODZ. 10:00 ” 

 

20. Poza wymienionymi oznaczeniami podanymi na kopercie wewnętrznej powinny być 
umieszczone nazwa i adres Wykonawcy. 

21. W przypadku niewłaściwego oznaczenia oferty, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem składania ofert. 

22. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą „Nie udost ępnia ć innym uczestnikom post ępowania. Informacje 
stanowi ą tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu art. 11  ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i 
załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert. 

 

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 
przy ul. Dworcowej 11, pokój nr 1. 
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2. Termin składania ofert upływa dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 9:30 . 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Rypinie przy ul. Dworcowej 11, w gabinecie 1A 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie, bez otwierania.  
 

XIII. Zmiana i wycofanie oferty  
 

1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, 
modyfikacji lub uzupełnień przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi 
być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach 
(zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem “ZMIANA”.  

2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według tych samych 
zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie 
“WYCOFANIE”. 

3. Koperty z dopiskiem “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

4. Koperty z dopiskiem “WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po 
stwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty, koperty wewnętrzne ofert nie 
będą otwierane. 

 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty  
 

1. Cenę oferty stanowi wartość przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN. Cena musi 
zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia. Cenę oferty należy 
obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.  

2.  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

XV. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakich mog ą być prowadzone 

rozliczenia mi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 
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XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryte riów oraz sposób 
oceny ofert  
 

Oceny ofert dokona Komisja. Komisja w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy,  
którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty 
nie podlegają odrzuceniu. 
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
a) Cena oferty – 90% - max 90 punktów 
b) Długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 10% - max 10 punktów 

Ad-a) Punkty za kryterium „ cena oferty” przyznawane będą na podstawie ceny podanej w 
punkcie 1  formularza ofertowego. Liczba punktów dla każdej z ofert dopuszczonej do oceny 
obliczana będzie na podstawie wzoru: 

   C = Cmin/Cbad x 100 pkt x 90% 
gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, 
       C bad – cena oferty badanej, 
Ad-b) Punkty za kryterium „długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy” 

przyznawane będą na podstawie proponowanej długości okresu gwarancji podanej w 
formularzu ofertowym. Liczba punktów dla każdej z ofert dopuszczonej do oceny 
przyznawana będzie w następujący sposób: 

 

Proponowany okres gwarancji 

(w miesiącach) 

Liczba punktów 

Od 0 do 59 (włącznie) 0 

Od 60 do 72 (włącznie) 2 

Od 73 do 84 (włącznie) 4 

Od 85 do 96 (włącznie) 6 

Od 97 do 108 (włącznie)  8 

Od 109 i więcej 10 

 

XVII. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamó wienia 
publicznego  
 

1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 
wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
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oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa 
w terminie ustalonym zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta podmiotów wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed udzieleniem 
zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XVIII.  Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania 

umowy  
 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia umowy  
 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy 

w toku post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

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

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

4. Na czynności, o których mowa w pkt 3, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2 ustawy. 

5. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 
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6. 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 ustawy, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

7. 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 Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 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. 

9. 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. 

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

11. 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. 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja techniczna 

2. Formularz ofertowy 

3. Kosztorys ofertowy 

4. Wykaz robót 

5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

7. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 dla osób fizycznych. 

8. Projekt umowy. 

 

Rypin,  14 czerwca 2013 r. 

 


