
 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 

ustawy Prawo zamówień publicznych z późn.zm. 

 

 
Zamawiający:  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Hańczowej 

Hańczowa 80 

       38 – 316 Wysowa-Zdrój  

 

ZAMÓWIENIE ZSCKR/ 14 /2019 OBEJMUJE: 

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: Rozbudowa Warsztatów 

Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową . 

”Instalacja wentylacji w Hali dydaktyczno – warsztatowej” 

 
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) 

zwanej dalej ustawą,  

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ, Hańczowa 80,  

38-316 Wysowa,  

tel. (018) 353-20-04, fax (018) 353-20-04 występujący w imieniu własnym.  

REGON: 000095377, NIP: 738-10-99-624  

Strona internetowa Zamawiającego: www.zsr-hanczowa.pl.  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ . 

 

2. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH:  

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 

ZAMÓWIENIA:  

 

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców. 

 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:  

 

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO!  

a. w rozumieniu art.67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

 

 

 



 

5.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE     

WARUNKI,  JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE: 

. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

6.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji zamówienia: od momentu rozstrzygnięcia przetargu według harmonogramu  

    7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki tj.:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,  

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia, nie 

spełnia.  

8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU.  

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 

Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą "ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej 

stronie.  

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy 

wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa 

zamówień publicznych, a także musi spełniać wymogi oraz łączne warunki o których mowa wart. 22 ust. 1, 

pkt. 1-4 ustawy Pzp.  

Oświadczenia i dokumenty:  

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru ,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;  

2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione - Zakres rzeczowy-wyliczenie (zał. nr 1 do SIWZ, 

Przedmiar poz. 1-174);  

3. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione - formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ);  

4. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do SIWZ);  

5. Podpisany przez osoby uprawnione - projekt umowy (zał. nr 4 do SIWZ). 

6.Dołączone dwie referencje z przynajmniej z dwóch  wykonanych podobnych zadań. 

7. Informacja o mocach przerobowych i sprzętowych Firmy. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  



 

9.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

i dokumentów dotyczących postępowania pisemnie lub telefaksem na nr 018/ 353-20-04. Jeżeli Zamawiający 

lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub dokumenty - faksem, 

każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania!  

 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ 

ZEBRANIE WYKONAWCÓW.  

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni 

przed terminem składania ofert.  

2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4 Pzp). 

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej 

zamawiającego.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych 

wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

11.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  

Wojciech Pękala - tel. 018/ 35 32 004 kom.506275490 

e-mail: .zsr-hanczowa@pro.onet.pl 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.  

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania 

ofert. 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 oznaczonym czasie.  

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  

 

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia załączniki  

o których mowa w specyfikacji;  

2. Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

(nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);  

3. Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być wypełniona bez 

wyjątku przez Wykonawcę;  

4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć 

dodatkowe strony;  

5. Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać  

"NIE DOTYCZY" i podpisać przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania 

w obrocie          prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;  

6. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;  

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego 

nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;  

8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

9. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo;  

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących 

ofertę;  
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11. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące 

warunki: - zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;  

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny (wiodący) i jego upoważnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych 

podmiotów;  

- wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,  

12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:  

a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, 

określającym zakres umocowania, który należy poświadczyć notarialnie. Dokument ten należy złożyć 

w formie oryginału lub potwierdzonej kopii.  

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną;  

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;  

15. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ 

 Hańczowa 80, 38-316 Wysowa,  

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

NA:RozbudowaWarsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową 

„Instalacja wentylacji mechanicznej w Hali dydaktyczno – warsztatowej” 

 
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;  

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

nie zaproszonego do składania ofert;  

- zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy 

w obliczeniu ceny;  

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 

rachunkowej w obliczeniu ceny;  

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

- wpłynęła po podanym terminie, w tym dostarczone po czasie pocztą. 

 

14.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w : 

 

ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ,  

Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój 

nie później niż do dnia 18 grudnia 2019 do godz. 10
00 

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, 

godzina).  

 

15.  MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2019 do godz. 10
30 

 

ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ, 

 Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój,  

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  

 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.  

 

Wykonawca podaje w ofercie jedna cenę całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić z należytą starannością na 

podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania 

wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne 

składniki wpływające na ostateczną cenę.  



 

 

 

 

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć 

w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. 

w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do 

wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający 

nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową cena łączna.  

 

17.  UMOWA RAMOWA.  

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.  

 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  

 

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 

SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.  

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 

CENA, waga: 100 % , sposób oceny: Minimalizacja  

- najniższa cena: 80% 

-  termin realizacji: 20 %  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.  

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców 

w zakresie każdego z kryterium.  

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną 

ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.  

 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:  

- w zakresie każdego z kryteriów, wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt = MP 

 

- ocena punktowa w zakresie każdego z kryteriów dokonana zostanie z formułą:  

 

Minimalizacja: 
 

Cena oferty 

                                                                  najkorzystniejszej  

Cena oferty badanej ------------------------------------- x MP x 100 % 

 Cena oferty badanej   

 

20.  CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I  OCENIE OFERT.  

 

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, 

w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia;  

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

sfinansowanie zamówienia;  

   3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy 

wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach;  

   4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo 

zamówień publicznych;  

   5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;  

   6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która 

otrzymała  łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

oceny i porównania złożonych ofert, ilości punktów przyznanych poszczególnym ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert oraz punktację łączną.  

 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.  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa, 

również na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

 

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.  

 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez 

Zamawiającego.  

 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.  

Zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium. 

. 

 

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.  

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR 

UMOWY.  

 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez 

Zamawiającego stanowią integralną część umowy.  

Treść umowy - jak w załączeniu.  

 

26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

 

- zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy z 29 stycznia 2004 

r. ( Dz.U. z 2006 Nr 164, poz.1163 z późno zm.).  

 

27. Zamawiający może unieważnić przetarg w przypadku, gdy kwota oferowana przez 

Oferenta przewyższa znacznie kwotę przeznaczoną w budżecie Zamawiającego. 
 



            Zał. nr 1 
Zakres rzeczowy zadania 

Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej 
(forma elektroniczna) 
  



 
Załącznik Nr. 2 
do siwz 
 

OFERTA 

 
Nazwa oferenta: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Siedziba oferenta: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nr tel. …………………………………………………. Fax. ……………………………………………………… 

 

Składa ofertę dla:  ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ, 

    38-316 WYSOWA ZDRÓJ, HAŃCZOWA 80 
w postępowaniu prowadzonym w trybie:  
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

NA: RozbudowaWarsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową 

„Instalacja wentylacji mechanicznej w Hali dydaktyczno – warsztatowej” 
 
 

 

 

 

ŁĄCZNA wartość oferty wynosi:……………………………………………………………..zł BRUTTO, 

 

SŁOWNIE:…………………………………………………………………..………………………………………zł 

 

Wartość netto:…………………………………………zł 

 

Podatek VAT ………………………………………….zł 

 

Termin  realizacji……………………………………. 

 

 

      

 

 

 

         …………………………………………. 

Podpis ,pieczęć firmowa 



 

Załącznik nr 3 
do SIWZ 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 
 

Złożone zgodnie z artykułem 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U z 2002r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami    

 

 

 

Nazwisko i Imię przedstawiciela firmy:………………………………………………….. 

 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………. 

 

Nr telefonu:   ………………………………..    nr faksu  ………………………………. 

 

Oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie artykułu 24 . 

Na każde żądanie Zamawiającego  dostarczamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość    

każdej z kwestii  zawartej w powyższym  oświadczeniu. 

Ponadto: 

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i akceptujemy je. 

- nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez 

Zamawiającego,  

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 

zaproponowanym przez Zamawiającego,  nie później jednak niż w okresie związania ofertą. 

 

 

 

 

………………………………………     …………………………………………..                

(Miejscowość, data) 

 Podpis, pieczęć firmowa 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

UMOWA  

NR ZSCKR/   13   /2019 

 

zawarta w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ,  

pomiędzy: 

ZESPOŁEM SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W HAŃCZOWEJ 

reprezentowanym przez: mgr inż. WOJCIECH PĘKALA-DYREKTOR ZSCKR 

    mgr GABRIELA RYCZEK – GŁÓWNY KSIEGOW  

38-316 WYSOWA ZDRÓJ  

HAŃCZOWA 80 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: WŁAŚCICIELA FIRMY- ……………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne na Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową 

„Instalacja wentylacji mechanicznej w Hali dydaktyczno – warsztatowej” prowadzonego w trybie” 

przetarg nieograniczony”, Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu na „na 

Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową „Instalacja 

wentylacji  mechanicznej w Hali dydaktyczno – warsztatowej”prowadzonego w trybie” przetarg 

nieograniczony”, zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. 

 

2. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa 

Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

Termin rozpoczęcia robót ustala się na …………….…..a termin zakończenia robót na dzień  

……………………………………………... 

  



§ 2 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. Przekazanie terenu (frontu) robót w dniu …………………..r. 

b. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy. 

c. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i autorskiego. 

d. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie. 

 

 

e. Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika budowy. 

f. Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji z czego Wykonawca zwróci jeden komplet przy 

odbiorze końcowym. 

g. Protokołu odbioru kotłów przez Urząd Dozoru Technicznego 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego 

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych robót do odbioru 

wpisem do dziennika budowy. 

b. Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy, w 

oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w § 8 pkt. 1 

i 2. 

c. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed 

kradzieżą. 

d. Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i 

przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

e. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy 

Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. Wszelkie szkody wynikłe z 

opadów atmosferycznych pokrywa Wykonawca. 

f. Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.  

g. Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 

h. Ponoszenie kosztów za media w wys. 0,5% wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych 

(netto) zgodnie z § 7 pkt. 3. 

i. Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich 

Zamawiającemu. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 jak i za prace budowlano-

montażowe wynikłe z nieprzewidzianych kolizji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w 

oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy w wysokości: ……………...PLN (słownie: 

……………………………………………………………. ……………………….zł) zawierające 

podatek VAT w stawce: 8% tj. ………………PLN 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………...  

3. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 738-10-99-624. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową na 

podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. 



2. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

……………………………………………... prowadzony przez ………………….... 

3. Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający wystawi fakturę za zużyte media w wysokości 0,5% od 

wartości sprzedaży netto określonej w § 4 ust. 1. (Rozliczenie zużytych mediów w formie ryczałtu 

wynika z braku możliwości dokładnego pomiaru). 

 

 

 

 

4. Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Płatność faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 

………………………………………………….. prowadzony przez ……………………... 

` w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Wykonawcę. 

4. W wypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma 

prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury za roboty objęte niniejszą umową. 

§ 6 

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, potwierdzonych 

protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia to Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki 

przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w 

kosztorysie ofertowym. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych 

zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane 

materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z 

kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego 

wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 

technicznymi. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego 

odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu. 

§ 8  

a. Wykonawca nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie ---- złotych ,również 

b. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

(zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym 

c. W gwarancjach bankowych, 

d. W gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru: …………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...................................... 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem w 

dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru 



w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 

wpisu do dziennika budowy.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót 

podlegających zakryciu. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 

wad. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych 

przepisami prawa budowlanego, (w 2 egz.) oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z 

naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

(w okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych.  

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 11 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze 

jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi 

wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub 

uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie trzech lat, licząc od daty odbioru 

końcowego obiektu.  

3. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego 

obiektu. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do 

usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 12 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 



1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 

ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 pkt. 3. 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,  

 

 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a. za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

c. z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu 

Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt. 

§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku nie ma zastosowania 

postanowienie § 12 ust. 2 b), 

b. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa 

tygodnie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14 

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 



4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych (prac projektowych) oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3, których nie da się 

zagospodarować na innych placach budowy, 

 

c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

§ 16 

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron z  zachowania formy pisemnej - 

- aneks do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 17 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 18 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla Zamawiającego oraz 

jeden egzemplarz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
 

 

 


