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Rozdział I 

Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający: 

 

Zespół Szkół nr 5 

Reprezentowany przez Dyrektora  

           adres: 

 

50-447 Wrocław 

ul. Haukego Bosaka 33-37 
 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.    

3. Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres posługując się numerem 

sprawy 1/2016. 

4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) oraz przepisy 

wykonawcze do tej ustawy. 

5. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę  

w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „osobie uprawnionej do reprezentacji” należy przez to 

rozumieć osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, zawierania umów, 

podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.  

8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych.   

 

 

Rozdział II 

Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, 

sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do 

reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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5. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być 

kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu 

kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 

6. Zaleca się  trwale połączyć wszystkie strony oferty. 

7. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę Wykonawcy                      

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien               

w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, 

które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę Wykonawcy i nie 

mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej 

wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 

Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do 

pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy. 

8. Wszelkie poprawki  lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie 

składanych dokumentów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby 

uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, poprzedzonym 

dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Kserokopia dokumentu wielostronicowego 

winna być poświadczona za zgodność z oryginałem  w sposób jak wyżej  na każdej 

zapisanej stronie. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz            

z  tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia które powierzy 

podwykonawcom. 

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym - 

Załącznik   Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

14. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie 

formularzom określonym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

16. Zamawiający nie  przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty  wariantowej. 

18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej jak również umowy ramowej. 

19. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem 

Zamawiającego, danymi Wykonawcy oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta 

na:  Wymianę stolarki okiennej elewacji południowej Budynku Zespołu Szkół  
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nr 5 ul. Haukego Bosaka 33-37 we Wrocławiu . NIE OTWIERAĆ przed 09.06.2016 

r. godz. 10.15”.  

20. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę – w tym 

celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA”  z 

opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w 

tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty  

z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy 

wycofanie. 

21. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 

Rozdział III 

Inne informacje 
 

1. Wykonawcy mogą  zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed 

terminem składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 

internetowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu 

składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na 

stronie internetowej. 

5. Zamawiający przedłuży  termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ 

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 

terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści  tę informację na stronie 

internetowej. 

6. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału        

w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

 

Rozdział IV 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz  

opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, a mianowicie: 



str. 5 

 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia , jeżeli  ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym  i osobami zdolnymi  do wykonania  zamówienia; 

 

 dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej, która 

przynależy  do właściwej izby samorządu zawodowego, 

 wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed  dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną połączoną z 

wymianą stolarki okiennej o wartości  nie mniejszej niż                 

150 000,00 zł., co potwierdzą pozytywnymi referencjami od 

poprzednich Zamawiających (referencje, protokoły odbioru, 

itp.) 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ustawy. 

 

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia - nie spełnia”  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. 

 

Rozdział V 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z treścią art.44 ustawy złożyć wraz z ofertą: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 

ust.1 ustawy  – wzór  oświadczenia – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2. W celu potwierdzenia uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz faktu niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy 

złożyć: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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 oświadczenie dotyczące braku zaległości podatkowej oraz braku zaległości 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ;wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert; 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 

niniejszego zamówienia należy złożyć: 

 dokumenty potwierdzające dysponowanie co najmniej jedną osobą 

wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót budowlanych, 

legitymującą się posiadaniem uprawnień budowlanych, legitymującą się 

posiadaniem aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego o przynależności do tej Izby oraz posiadającą minimum 3 lata 

doświadczenia zawodowego w pełnieniu wyżej wymienionej funkcji – 

dokumenty mogą być kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

 wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a  jeżeli okres 

prowadzenia jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 

robotom budowlanym wraz z wymianą stolarki okiennej o wartości co 

najmniej  

150 000,00 zł., z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do 

każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające 

prawidłowość wykonania robót. 

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

 posiadania aktualnej na dzień składania ofert polisę OC, a w przypadku jej braku inny 

dokument, potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności. 

 przedłożenia bankowego dokumentu potwierdzającego wysokość środków 

finansowych na koncie firmowym na poziome 200 000,00 zł lub promesy kredytu 

bankowego do tejże kwoty, 

5. wykonawca załącza oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22  ustawy, że 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy.  

 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń                  

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 

złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział VI 

Wadium  
 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
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Rozdział VII 

Termin związania ofertą 
 

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach co najmniej  na 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 60 dni. 

 

Rozdział VIII 

Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien  drewnianych  na okna  z  tworzywa PCV w 

kolorze białym w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Haukego Bosaka 33-37 we 

Wrocławiu.  

Stolarka okienna zgodna z Kombisystem Gealan S 8000 lub równoważna: 

 system termouszczelek – uszczelki oporowe i środkowe. 

 wodoszczelność: klasa 8A/9A wg DIN EN 12208 

 klasa bezpieczeństwa antywłamaniowego: 2 

 Uf = 1,2 W/m
2
K 

 profile sześciokomorowe 

 niezlicowane z prostym skrzydłem 

 wysokość ościeżnicy 66 mm 

 wysokość ościeżnicy do skrzydła 38 mm 

 głębokość profilu 74 mm 

Wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki okiennej drewnianej i na montażu 

okien z tworzywa PCV w kolorze białym oraz regulacji i dopasowaniu wraz z pracami 

ogólnobudowlanymi   

Wykonawcy mają obowiązek dokonać własnych pomiarów okien przewidywanych  

do wymiany. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi 

Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty.  

Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane: min. 2 lata, a na stolarkę okienną 3 lat. 
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Rozdział IX 

Termin wykonania zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia musi być realizowany w maksymalnym terminie nie dłuższym niż  

20 dni od dnia  protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac. 

Wymieniony termin realizacji odnosi  się do faktycznego wykonania robót wraz  z 

dokonaniem czynności odbioru całości przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział X 

Sposób obliczenia ceny oferty 
 

1. w druku „oferta”  (zał. 1 do SIWZ) należy podać cenę oferty netto i brutto, która musi 

określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia. 

2. cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy 

wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia 

przedmiotu zamówienia, cena oferty ma charakter ryczałtowy. 

3. ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz 

środków technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza wykonawca. 

4. podstawę obliczenia ceny oferty stanowią rysunki okien oraz sporządzone przez 

wykonawcę pomiary okien  przewidywanych do wymiany.  

5. wykonawca ustali we własnym zakresie ilość oraz miejsce wywiezienia materiałów                       

z rozbiórki, a koszty z tym związane uwzględni w cenie oferty. 

6. zastrzega się, że wszystkie tymczasowe obiekty na placu budowy uznane przez 

Wykonawcę za niezbędne będą realizowane kosztem i staraniem Wykonawcy ,bez 

możliwości fakturowania na Inwestora. 

 

 

Rozdział XI 

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

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt 

100  (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział XII 

Miejsce oraz termin składania  ofert 
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Oferty należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół nr 5, ul. Haukego  

Bosaka 33-37, 50 – 447 Wrocław – sekretariat, pokój nr 41  w terminie do dnia 09.06.2016 r. 

do godz. 10.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie ich składania zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 

 

 

Rozdział XIII 

Otwarcie i ocena ofert 
 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

ul. Haukego Bosaka 33-37, Wrocław  

w dniu 10.06.2016 roku o godzinie o godz. 10
15 

sala konferencyjna, pokój numer 40.                    

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem 

terminu ich otwarcia. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości: 

 nazwy oraz adresy wykonawców, 

 informacje dotyczące: ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe związane z obliczeniem ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawi omyłki 

rachunkowe związane z obliczeniem ceny w sposób określony w art. 88 ustawy. 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny winien wystąpić pisemnie do Zamawiającego 

z pytaniem, czy wyraża zgodę na poprawienie omyłki. Nie wyrażenie zgody oraz brak 

odpowiedzi skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Oferta zostaję odrzucona przez Zamawiającego jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą, 

2. nie odpowiada treści SIWZ, 

3. nosi znamiona nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

6. zawiera omyłki rachunkowe związane z obliczeniem ceny, których nie można 

poprawić na podstawie art.88, lub zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na    

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane uprzednio. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców, którzy  złożyli oferty o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego  

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację. 

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   

i prawne. 

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści informacje, o których mowa 

powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.      

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2. w przypadku, o którym mowa w art.91 ust.5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe 

o takiej samej cenie, 

3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego; 
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O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert; 

 

Rozdział XIV 

Wzór umowy i inne informacje związane z zawarciem umowy po wyborze oferty 
 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej 

SIWZ. 

 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed 

upływem terminu związania ofertą. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację  o wyborze 

oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na 

zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

Rozdział XV 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez 

Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych 

w art. 148 ust. 1 ustawy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:          

 

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 

1/2016). 
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7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, w terminie 30 dni od dnia 

wykonania należytego wykonania zamówienia Zamawiający, dokona zwrotu 70% kwoty 

stanowiącej zabezpieczenia – bez odsetek. 

8. Pozostała kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

9. Kwota, o której mowa w pkt 8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu gwarancji jakości. 

10. W przypadku Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w innej niż pieniądz formie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, przed upływem 30 dni od należytego wykonania, 

dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy - po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

                                                                  
Rozdział XVI 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub mailem. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  w formie pisemnej, która jest zawsze 

dopuszczalna. 

W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem lub 

mailem, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

 

 

Rozdział XVII 

Pouczenie 
 

Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego zasad określonych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, 

przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy. 
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Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy –  art.22 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień        

                            publicznych 

Załącznik Nr 3 – wzór wykazu wykonanych robót, doświadczenie wykonawcy 

Załącznik Nr 4 – wzór umowy 

 

 

 

 


