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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Postanowienia Ogólne
1.1. Zamawiającym jest:
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin
1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.3. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót
budowlanych, tj. 5.225.000 euro.
1.4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu:
a) Biuletyn Zamówień Publicznych,
b) Strona internetowa zamawiającego: www.zs2rypin.pl
c) Tablica ogłoszeń w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin.
1.5. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) terminy
mają następujące znaczenie:
a) ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn zm.),
b) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w rozdziale 2
niniejszej SIWZ,
d) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ,
e) zamawiający – Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
1.6. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone
na sfinansowanie zamówienia w konkursie RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 w ramach Osi
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.3. Inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat:
Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez
inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wybudowanie
obiektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie
budynku głównego Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr geod. 1509/7 położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej.
2.2. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
2.3. Zwięzły opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest planowana rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie
przy ul. Dworcowej 11. Planowany budynek dobudowany do istniejącego budynku szkolnego jako
obiekt III-kondygnacyjny (tj.: parter, I piętro, II piętro), niepodpiwniczony, z dachem płaskim
dwuspadowym. Obiekt o funkcji użyteczności publicznej przeznaczony do prowadzenia zajęć
praktycznych zawodowych. W tym celu na każdej z trzech powtarzalnych kondygnacji
zaplanowano: trzy sale praktycznej nauki zawodu, komunikację, WC damski i męski oraz
dodatkowo na parterze WC dla niepełnosprawnych, przebudowę istniejącej przyległej sali
dydaktycznej w celu utworzenia komunikacji.
Wytyczne do projektowania zawarto w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu stanowiącym
załącznik nr 1 do siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie zobowiązania wynikające
z umowy stanowiącym załącznik nr 8 do siwz.
2.4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały, robociznę, urządzenia) wynosi co
najmniej 5 lat, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokołu końcowego.
2.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy, Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia, tzn. osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie.
Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. osoby samozatrudnione).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań ustalone zostały w § 22 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 8 do SIWZ.
2.6. Zadanie pod nazwą Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.3. Inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat:
Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez
inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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2.9. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
2.10. W przypadku podpisania umowy, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca
zobowiązany będzie podać, o ile będą znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji zamówienia
Wykonawca będzie zobowiązany zawiadamiać zamawiającego o wszelkich zmianach danych
dotyczących podwykonawców, a także przekazywał będzie informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu
zamówienia.
2.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca będzie obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.

III. Termin wykonania zamówienia
3.1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i upływa z dniem
31.07.2020 r.
3.2. Termin poszczególnych etapów wykonania zamówienia:
a) w zakresie wykonania projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej, a w przypadku
zaskarżenia decyzji do sądu, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia
31.03.2019 r.,
b) w zakresie wykonania robót budowlanych w rozumieniu § 14 ust. 1 wzoru umowy – do dnia
30.06.2020 r.
c) przedłożenie pozwolenia na użytkowanie – do dnia 31.07.2020 r.
Do dotrzymania powyższych terminów Wykonawca ma obowiązek uwzględnić czas trwania
procedur uzgodnieniowych, poprawiania wad i usterek i terminów wynikających z procedury
administracyjnej.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postepowaniu dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) należycie wykonał roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie co najmniej
2 budynków wraz z wykonaniem lub przebudową instalacji c.o., wodociągowokanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej o powierzchni użytkowej ok. 500 m2,
kubaturze ok. 2000 m3 i wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda – w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
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b) zaprojektował co najmniej 2 budynki z zakresu budownictwa ogólnego według Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o powierzchni ok. 500m2, kubaturze ok. 2000 m3
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (warunek zaprojektowania spełniony
będzie również przy wykazaniu doświadczenia z pkt. a) wykonanego w trybie zaprojektuj
i wybuduj).
c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia i skieruje do jego
realizacji:
zespół projektowy - w skład którego będzie wchodzić min. 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
 architektonicznej - bez ograniczeń,
 konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych -bez ograniczeń,
 telekomunikacyjnej - bez ograniczeń.
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień
budowlanych (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego).
kierownika budowy - co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Zamawiający, określając
wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4.5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku gdy:
4.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
4.5.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 pkt 1 ustawy;
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4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4.5.4 ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w pkt 4.2 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy
wykonawcy łącznie.
4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2,
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
5.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale IV
oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą
następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3
oraz 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
z postępowania. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym
odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 5.1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
5.1.3. 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 pkt 5.1.1.
5.1.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
5.1.5. wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa 5.1.1.
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5.2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
(www.zs2rypin.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do
przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ.
5.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający, przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) wykazu prac projektowych oraz 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzonego zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ;
Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
Jeżeli wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
SIWZ;
d) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu
trzeciego;
e) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia
wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
5.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3 a) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w zdaniu 1 stosuje się.
5.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5.6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów,
poświadcza za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot na zasobach którego
polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.8. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4
należy złożyć w formie oryginału.
5.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
5.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale 5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
5.11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to
rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby
(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub
sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie
pełnomocnictwa.
5.12. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
5.13. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12
oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie
może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
5.14. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty
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VI. Wadium
6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie zł: czterdzieści
tysięcy 00/100).
6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359 z późn. zm.).
6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
zamawiającego w PKO Bank Polski SA nr rachunku: 48 1020 5024 0000 1202 0151 8851,
z adnotacją: wadium w postępowaniu przetargowym – nr ZS2.2720.1.2018;
Zaleca się dołączenie do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia …….– do dnia ………,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego
w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej
pośrednictwa podmiotów trzecich.
6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Zaleca się, by
dokument wadialny w formie oryginału nie był trwale połączony z ofertą.
6.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
6.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a
ustawy.
6.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
6.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
6.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
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6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
6.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
7.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
7.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
7.7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.
7.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
7.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
7.13. Zaleca się, aby każda strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
7.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji”. Wykonawca może zastrzec ww. informacje nie później niż w terminie składania
ofert. Wraz z zastrzeżeniem Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione
przesłanki o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którymi tajemnice przedsiębiorstwa stanowi określona
informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą.
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej.
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone
od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.15. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ;
b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (w punkcie 4 Formularza
ofertowego);
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile
ofertę składa pełnomocnik;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
7.16. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia
ofert.
7.17. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
b) nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin;
c) OFERTA – Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na
potrzeby kształcenia zawodowego - w formule zaprojektuj i wybuduj
d) Nie otwierać przed dniem 15.06.2018 r., godz. 11:15.

VIII. Składanie i otwarcie ofert
8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1 należy złożyć w terminie do
dnia 15 czerwca 2018 r. do godziny 11:00 w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
87-500 Rypin, ul. Dworcowa 11, (sekretariat). Oferty można składać w dni robocze w godzinach
7:30 – 15:30
8.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2018 r. o godzinie 11:15 w Zespole Szkół nr 2 im. Unii
Europejskiej w Rypinie, 87-500 Rypin, ul. Dworcowa 11, Sala konferencyjna w budynku
Rypińskiego Centrum Sportu.
8.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”.
8.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
8.6. Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
8.7. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.

IX. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3. 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 o 60 dni.

X. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Wykonawca poda cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
10.2. Jedyną i wiążącą dla wykonawcy i zamawiającego jest cena za wykonanie zamówienia
wynikająca ze złożonego przez wykonawcę Formularza ofertowego.
10.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
10.4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.
10.5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
10.6. Zaoferowana cena nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy z wyjątkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
10.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór 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.

XI. Badanie ofert
11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
11.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
11.4 Zamawiający informuje, że zgodnie z at. 24aa ustawy, może najpierw dokonać oceny ofert,
a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
polega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert zamówienia, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert:
L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium w %

1.

Cena

60%

2.

Przedłużony okres gwarancji

10%

3.

Skrócenie terminu wykonania zamówienia

30%

12.2. Zamawiający dokona oceny ofert zamówienia przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
12.3. Punkty za kryterium „Cena” dla zamówienia zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. Punkty za kryterium „Przedłużony okres gwarancji” dla zamówienia zostaną przyznane w skali
punktowej do 10 pkt, w następujący sposób:
Przedłużony okres gwarancji (w pełnych latach)
Liczba punktów
Przedłużenie wymaganego okresu gwarancji o jeden
5
rok
Przedłużenie wymaganego okresu gwarancji o dwa lata
10
i więcej
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy wykonawca
zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji w niepełnych latach, to zamawiający przyzna punkty biorąc
pod uwagę tylko pełne lata (np. wykonawca który zaoferuje przedłużenie gwarancji o 1 rok i 8
miesięcy otrzyma w kryterium „Przedłużony okres gwarancji” 5 punktów.
12.5. Punkty za kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” zostaną przyznane w skali
punktowej do 30 pkt, w następujący sposób:
Skrócenie terminu wykonania zamówienia
Liczba punktów
Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 5 miesięcy
15
tj. do dnia 29 lutego 2020 r.
Skrócenie terminu wykonania zamówienia o 9 miesięcy
30
tj. do dnia 31 października 2019 r. lub wcześniej
Zamawiający wymaga podania dokładnego wcześniejszego terminu całkowitego wykonania
zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje termin późniejszy niż 29 luty 2020 r. otrzyma w kryterium
„skrócenie terminu wykonania zamówienia”: 0 pkt, za termin z okresu od 1 listopada 2019 do 29
lutego 2020 r. wykonawca otrzyma w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”: 15
punktów, zaś za termin 31 październik 2019 r. lub wcześniejszy: 30 punktów.
12.6. Liczby punktów, o których mowa w pkt 12.3, 12.4, 12.5 po zsumowaniu stanowić będą końcową
ocenę oferty.
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12.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 12.1.
12.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

XIII. Udzielenie zamówienia
13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej
(www.zs2rypin.pl) oraz w swojej siedzibie.
13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
13.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 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. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku
z następujących form:
15.2.1. pieniądzu,
15.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
15.2.3. gwarancjach bankowych,
15.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
15.2.5. poręczeniach udzielanych 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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110 z późn. zm.).
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15.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
15.3.1 w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego
w PKO Bank Polski SA nr rachunku: 87 1020 5024 0000 1202 0151 8828, a dokument
potwierdzający wpłatę należy złożyć Zamawiającemu, najpóźniej przed podpisaniem umowy;
15.3.2 w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument
zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy.
15.4. Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
15.5. Zasady wnoszenia oraz zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone w ustawie oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

XVI. Postanowienia umowy
16.1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.
16.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa,
o której mowa w pkt 16.1.
16.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 1 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

XVII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian w treści SIWZ
17.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej
stronie internetowej (www.zs2rypin.pl), 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.
17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
zmianę na własnej stronie internetowej (www.zs2rypin.pl).
17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej (www.zs2rypin.pl).
17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
zamawiającego.

XVIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami obywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1113 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
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18.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą 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 potwierdza
fakt jej otrzymania.
18.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu podany przez
wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
18.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin
Faks 54 280 3161
Adres e-mail: zs2rypin@wp.pl
18.6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem postępowania: ZS2.2720.1.2018.
18.4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Henryk Jan Kiełkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im., Unii Europejskiej w Rypinie tel. 54 2803161

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
19.1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
19.2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
19.4. 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.
19.5. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
19.6. 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.
19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
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