
 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ USTALONEJ 

PONIŻEJ PROGÓW 

KWOTOWYCH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA 

PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA: 

 

„Wykonanie projektu funkcjonalno –użytkowego oraz 

architektoniczno-budowlanego przebudowy, adaptacji oraz 

remontu pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 

Siemianowicach Śląskich” 

 

 

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu 

przetargowego. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich 

wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod 

każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.  

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 z dnia 29 

listopada 2007 r., poz. 1655 z późn. zm ).  

 

 

 

 

 



I. Zamawiający: 

Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych reprezentowany przez: 

Dyrektor szkoły  - Sylwia Dylus 

ul. Budryka 2,  41-103 Siemianowice Śląskie  

Tel/fax 32 2282833 

 

II. Informacje ogólne. 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 z dnia 29 listopada 2007 r., poz. 1655 z późn. zm ), 

zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

2. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

zwaną dalej SIWZ. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

„Wykonanie projektu funkcjonalno –użytkowego oraz architektoniczno-

budowlanego przebudowy, adaptacji oraz remontu pomieszczeń na pracownie 

praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

w Siemianowicach Śląskich” 

 

1.  Zakres zamówienia: 

1. Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń zlokalizowanych w:  

1)  Przyziemiu szkoły pomieszczenia sąsiadujące ze sobą wraz z fragmentem korytarza 

jako odcinka komunikacyjnego o sumarycznej powierzchni orientacyjnej około 126 m2  

a) Pomieszczenie magazynowe – 51,47 m2 

b) Pomieszczenie warsztatowe – 35,40 m2  

c) Pomieszczenie konserwatora z wnęką – 8,57 m2  

d) Korytarz z wnęką – 22, 16 m2  

e) Toaleta – 1,02 m2  

f) Łazienka – 8,57 m2 



2) Na I piętrze szkoły  pomieszczenia sąsiadujące ze sobą o całkowitej powierzchni 

około 80, 1 m2  

a) Klasopracownia 302 – 50,81 m2  

b) Klasopracownia 303 – 29,28 m2  

 

2. Wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego pomieszczeń opisanych w 

projekcie funkcjonalno –użytkowym z uwzględnieniem prac: 

a) roboty rozbiórkowe, wyburzenia, zamurowania,  

b) wykończenie ścian, podług i sufitów, stolarka - pom. sanitariatów,  

c) wykończenie ścian, podług i sufitów, stolarka - pom. pozostałe, 

d) roboty porządkowe,  

e) remont instalacji wod - kan z wymianą ceramiki sanitarnej,  

f) remont instalacji elektrycznej,  

g) malowanie 

 

3. Pomieszczenia są przeznaczone na następujące pracownie praktycznej nauki 

zawodu: 

a) Pomieszczenia w przyziemiu na pracownię –montaż zabudowy i robót 

wykończeniowych z 6 stanowiskami egzaminacyjnymi  

b) Pomieszczenia na I piętrze na pracownię fryzjerską – 6 stanowisk egzaminacyjnych 

 

4. Budynek, w których znajdują się pomieszczenia jest wykonany w technologii „wielka 

płyta”, ściany nośne technologia wielka płyta, ściany działowe w przyziemiu cegła lub beton, 

ściana działowa na I piętrze beton.  

5. Do pomieszczeń na I piętrze w projekcie należy uwzględnić pion wodny, którego 

obecnie brak (nie ma też przechodzących przez pomieszczenie rur kanalizacyjnych i wody 

bieżącej). Możliwość podłączenia z sąsiedniego pomieszczenia.  

6. Należy wziąć pod uwagę dostosowanie do obecnych wymogów instalacji elektrycznej, 

wentylacji, oświetlenia znajdujących się w tych pomieszczeniach, które po zmianie 

charakteru mogą nie spełniać obowiązujących przepisów.  

7. Istnieje możliwość po wyborze wykonawcy dokonania szczegółowych pomiarów oraz 

oceny stanu faktycznego celem wykonania rzetelnego  projektu będącego przedmiotami tego 

SIWZ.  

 



II. Termin wykonania zamówienia. 

1. Termin realizacji całego zamówienia: od podpisania umowy do terminu zaproponowanego 

przez wykonawcę, ale nie dłuższym niż 60 dni.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków. 

 

1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu oferentów, którzy:  

a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

b) dysponują kadrą techniczną z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 

c) posiadają odpowiednie  uprawnienia do opracowywania tego typu projektów,  

d) wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jeden tego typu projekt  

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o  

dokumenty wymagane w rozdziale VII niniejszej  SIWZ  metodą spełnia/nie spełnia.  

Wykonawcy, którzy nie spełniają choć jednego z ww. warunków zostaną wykluczeni z 

postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.  

 

IV. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez 

zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące 

dokumenty lub oświadczenia.  

1.1 odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy 

1.2. kosztorys ofertowy, 

1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 



1.4 dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień (decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej wraz ze wpisem o przynależności do izby).  

1.5 wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat projektów o których mowa w SIWZ, z 

podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że projekty  te były wolne od wad, 

2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do złożenia lub uzupełnienia tych 

dokumentów w określonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia o ferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.  

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. O odrzuceniu ofert zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 



V. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania się z 

wykonawcami. 

Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji 

zamówienia udziela: w sprawach dotyczących SIWZ i przedmiotu zamówienia P. Piotr 

Krzyszczyk (nauczyciel szkoły)  tel./fax: (032) 2282833, tel kom. 501738862  

e-mail: piotrkrzyszczyk@pro.wp.pl 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wadium - niewymagalne. 

 

VII. Termin związania ofertą. 

1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.  

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub ręcznie 

atramentem nieścieralnym, spięta w sposób trwały.  

4. Oferta zostanie podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w tym 

załączniki, zostaną parafowane przez osoby podpisujące ofertę.  

5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez osoby upoważnione do podpisania oferty.  

6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

pełnomocnika lub radcę prawnego, lub adwokata, lub notariusza.  

7. Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych 

w postępowaniu, z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 



rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić kopie elementów jawnych oferty. Kopie, która będzie udostępniona do wglądu 

innym uczestnikom postępowania, powinna zawierać spięte w sposób trwały wszystkie 

elementy oferty, zawierające informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.), wszystkie strony kopii powinny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 

Wykonawca nie musi składać kopii elementów jawnych, jeśli oferta nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

8. W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

na każdej stronie dokumentu.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie 

może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.  

10. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży 

więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.  

11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

13. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie 

gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Zastosowane materiały nie mogą 

wymagać zmiany dokumentacji projektowej.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powinien umieścić 

ofertę w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę, adresem zamawiającego oraz 

hasłem: OFERTA PRZETARGOWA- „Wykonanie projektu funkcjonalno –użytkowego 

oraz architektoniczno-budowlanego przebudowy, adaptacji oraz remontu pomieszczeń 

na pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 

Ogólnokształcących w Siemianowicach Śląskich" - nie otwierać przed 23.12.2014 r. 

godz. 1100 

15. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.  



16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed up ływem 

terminu do składania ofert.  

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone 

w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona 

określeniem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".  

 

IX. Opis kryteriów oceny ofert. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagami: 

Najniższa cena ofertowa brutto projektu, waga 60 proc.  

Czas realizacji projektu waga 40 proc.  

2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad: Minimalizacja 

wg wzoru matematycznego: 

najniższa cena z rozpatrywanych ofert C =x 60 pkt. cena badanej oferty 

najkrótszy czas realizacji projektu C= x40 pkt czas badanej oferty 

3. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert zamawiający będzie  

stosował wyłącznie kryteria określone w SIWZ.  

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu, zgodnego z 

dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ. Podana cena będzie ceną ryczałtową i powinna 

uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającymi i wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

 

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

1. Niewymagalne. 

 

XII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Budryka 2, Siemianowice śląskie  

2. Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2014 o godz. 1100 

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez 

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  



 

XIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

1. Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 

wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.  

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czas ie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających 

specyfikację istotnych warunków zamówienia.  

5. Dokonane w ten sposób uzupełnienie zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

oferentom i będzie ono dla nich wiążące  

6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach 

otrzymanych wyjaśnień i uzupełnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

w sprawach dotyczących SIWZ i przedmiotu zamówienia P. Piotr Krzyszczyk (nauczyciel 

szkoły) tel/fax 32 2282833, tel. kom. 501738862, e-mail: piotrkrzyszczyk@pro.wp.pl  

8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.  

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 30.12.2014 r. o godzinie 1000 (w siedzibie 

zamawiającego).  

 

 

XV. Z tytułu nienależytego wykonania, zamawiający przewiduje  

zastosowanie kar umownych. 

- 0,2 % całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest 

późniejsze niż wymagany termin ukończenia,  

- 0,02% całkowitej wartości umowy brutto w przypadku nie usunięcia w terminie wad 

ujawnionych podczas odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji.  

mailto:piotrkrzyszczyk@pro.wp.pl


- Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10 % ceny kontraktu. 

Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Jeśli 

wysokość naliczonych kar umownych jest niższa niż wartość poniesionej szkody 

Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości .  

 

XVI. Zawiadomienia i oświadczenia zamawiającego i oferentów. 

1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiających lub 

wykonawców wymagają formy pisemnej.  

2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 

niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.  

 

XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zgodnie z działem II, rozdziałem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 z dnia 29 listopada 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

XVIII. Środki ochrony prawnej. 

Zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 

Dz. U. Nr 223 z dnia 29 listopada 2007 r., poz. 1655 z późn. zm ) Wykonawcy przysługują 

środki ochrony prawnej.  

 

 


