
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu 
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2010 r. Nr113 poz.759 z późn. zm - zwaną w 
dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) 

 
1.Zamawiający: 
Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 
ul. Kasprusie 35a 
34-500 Zakopane 
NIP 736-14-90-271 
Tel./fax: 18/20 127 86 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy art. 10 ust. 1 
oraz art. 39-46 ustawy PZP 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 

poz.759 z późn. zm.) 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. Nr 266 poz. 1817) 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).  

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot    
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek   

      przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz.   
      1649). 
:  
3.Przedmiot zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest  : przebudowa szatni i sanitariatów sali gimnastycznej w 
Zakopiańskim Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej, Zakopane ul. Kasprusie 
35a. 
2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej siwz na 
który składa się : 

1) STWiOR 
2) przedmiar robót 

Nomenklatura Wspólnego Słownika zamówień (CPV):  
     45000000-7   roboty budowlane 
     45453000-7   roboty remontowe i renowacyjne 
     45111300-1   roboty rozbiórkowe 
     45320000-6   roboty izolacyjne 
     45431007-0   kładzenie płytek 
   45421152-4  instalowanie ścianek działowych 



   45411000-4  tynkowanie 
   45421130-4  instalowanie drzwi i okien 
   45442100-8  roboty malarskie 
   45332000-3  roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
   45316000-5  instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 
4.Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych. 
 
5.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
7. Wymagany termin wykonania   robót – do dnia 26 maja 2012r. 
 
8.WADIUM PRZETARGOWE 
 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia wadium 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu 
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy spełniają warunki, 
dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności,  jeŜeli  
przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;  

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej 
  
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 
ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 
 
Posiadanie uprawnień do wykonywania  określonej działalności:  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie 

Ocena spełnienia powyŜszego  warunku  będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 

 

  Wiedza i doświadczenie:  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli  wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert wykonywał co najmniej jedną robotę 
ogólnobudowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 80.000 brutto. 
 
 



 
Ocena spełnienia powyŜszego  warunku  będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 

 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie  
 
Ocena spełnienia powyŜszego  warunku  będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 

 
 

Dysponowanie odpowiednim  potencjałem  technicznym   
       Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie 
 
Ocena spełnienia powyŜszego  warunku  będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 

 

Potencjał  finansowo- ekonomiczny  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca złoŜy stosowne oświadczenie 

Ocena spełnienia powyŜszego  warunku  będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, 
w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty . 

 
  

Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, Ŝe  
wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

  

10. Wymagane dokumenty od wykonawców, które naleŜy załączyć do oferty.  

A. Na potwierdzenie  nie  podlegania  wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru w celu wykazania   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie  wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w  stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 
ustawy-  załącznik nr   4a  do niniejszej siwz. 

 
2. podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

na       podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 4a do niniejszej siwz 
 

B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 



1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący  załącznik nr 4 do           
niniejszej siwz, 
 
 2. na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć   do    
oferty  wykaz  wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat  przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie 
z którego będzie wynikać Ŝe Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę 
ogólnobudowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 80.000 brutto PLN naleŜy wypełnić druk nr 5 
do niniejszej SiWZ.  
 
3.wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz (wykonawca moŜe 
złoŜyć ofertę na własnym formularzu, lecz jego  treść i układ muszą być zgodne z 
formularzem załączonym do siwz). 
 
                                                                                    
UWAGA!!  Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
                                                                                                                                                                                                                                      
        Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym  w siwz w  pkt.XIII A - na potwierdzenie  nie  podlegania  wykluczeniu z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
     
11.Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę: 
     Zamawiający nie przewiduje moŜliwości wspólnego składania ofert. 
 
12. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem  sądu,  które  uprawomocniło  
się  w  okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania;  
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŜeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy, 
2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których upadłość  
ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu upadłości  zawarli  układ  
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;  
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  



4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku  z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe  
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  
wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  
przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo po- 
pełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie  
przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego;  
6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie skazano  za  
przestępstwo  popełnione  w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  
gospodarczemu lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  
 majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;    
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  
zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału  w   
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego prawomocnie  
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  
obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.  
 
12.1  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  równieŜ  wykonawców, 
którzy:   
1)  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi  w  
dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  Ŝe  udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji;  przepisu  nie  stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  



2)  złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania;  
4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
12.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
13. Sposób porozumiewania się zamawiającego  z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazane pisemnie lub 
faksem. 
2.W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą 
faksu kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
14. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 
 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
2. Prośbę o wyjaśnienia naleŜy przesyłać na adres: 
Zakopiańskie Centrum Edukacji 
      Ul. Kasprusie 35a 
      34-500 Zakopane 
      nr faksu 18/20 127 86 
 
3.Zamawiający obowiązany jest  udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niŜ na    
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 
siwz wpłynął do zamawiającego  nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie  terminu składania wniosku o 
którym mowa wyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić 
wyjaśnień  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg  terminu składania  wniosku o 
wyjaśnienie treści siwz. 
4. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym         
doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 
 
Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej :    
www.zce.zakopane.eu  pod linkiem „ Przetargi”  – postępowania poniŜej  wartości art.11.8 
 

5. Zmiany w treści SIWZ 

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, 

przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. 

Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.  



2) Modyfikacje są kaŜdorazowo wiąŜące dla Wykonawców. 

3) Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej 

SIWZ.  

4) O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. 

            Zamawiający informacje o modyfikacji siwz zamieści na stronie internetowej:                             
            www.zce.zakopane.eu  pod linkiem  „Przetargi”   – postępowania poniŜej       
            wartości art.11.8 
 
6. Osoba  uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
1.  Janusz Boczoń – administrator budynku ul. Kasprusie 35a telefon: 18/2012786 w: 11 
2.  Anna Gryzik – samodzielny referent ul. Kasprusie 35a telefon:18/2012786 w:14 
 
 
15. Termin związania ofertą: 
 
  1. Wykonawca jest związany oferta licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 

związania ofertą, w tym, Ŝe zamawiający moŜe tylko raz ,co najmniej na 3 dni przed  

    upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 

przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni 

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

 
16. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość robót objętych 

zamówieniem. 
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości oferowanych robót 

budowlanych. 
3. Oferta wraz ze stanowiącymi  jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 
4. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich 

informacji wymaganych postanowieniami niniejszej specyfikacji. 
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo 

czytelnym pismem odręcznym. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty 
mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają 
być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

6. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu 
oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. 
Za osoby  uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 
6.1. osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; 
6.2.  osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej: 



6.3.  osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa powyŜej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;   

7.  Wszystkie strony maja być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób  
 zabezpieczający przed dekompletacją oferty, a kaŜda strona oferty powinna być     
ponumerowana kolejnymi numerami. Zaleca się, by na wstępie oferty znajdował się spis  
treści. 

8. Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez  
 uprawnioną osobę. 

9. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art.96 ust.3 w zw.z art.8 ust.3 ustawy Prawo  
zamówień publicznych wszystkie oferty składane są jawne od chwili ich otwarcia, za  
wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 
 
9.1.Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U.Nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz.211 z późn. zm. Tajemnica 
przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co 
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
9.2.Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złoŜyć na formularzu 
ofertowym stosowne zastrzeŜenie informujące o tym, Ŝe w jego ofercie w odrębnej 
nieprzejrzystej oprawie/kopercie, oznaczonej hasłem „zastrzeŜone ze względu na 
tajemnicę przedsiębiorstwa”, znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli 
poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. 
9.3. Brak takiego zastrzeŜenia spowoduje, Ŝe cała oferta moŜe zostać ogólnie 
udostępniona. 
9.4. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji takich jak: jego nazwa(firma) oraz adres, a 
takŜe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. 
 9.5 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  udziału w postępowaniu z 
zastrzeŜeniem art. 93 ust.4 ustawy  

 
17. Termin i miejsce składania ofert. 
 

1. Oferty naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach w siedzibie 
głównej Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a  Zakopane – 
pokój 107 w terminie do dnia 19.04.2012r. do godziny 10.30. 

2. Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego opatrzona pieczęcią   
wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem: 
„Przetarg nieograniczony – „ Przebudowa szatni i sanitariatów sali 
gimnastycznej”, nie otwierać przed godziną 11.00  19.04.2012 r 

              W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
              zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
             wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą kurierską za jej 
             nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną zwrócone niezwłocznie  
bez  ich otwierania  



4. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca  nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej 
treści po upływie terminu składania ofert. 
 

18. Termin otwarcia ofert: 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w  dniu 19.04.2012 r. o godz. 11.00  
 w Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie  35 a,   Zakopane - pokój  107. 
2.Do wiadomości obecnych zostanie podana: 
2.1.kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy; 
2.3.cena netto i brutto podana w ofercie; 
2.4.termin  wykonania robót; 
2.5.informacje powyŜsze zamawiający przekaŜe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli 
przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 
5. O wyniku postępowania kaŜdy z wykonawców zostanie powiadomiony w formie pisemnej. 
6.Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
   1/  oczywiste omyłki pisarskie, 
   2/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych         
dokonanych poprawek, 
   3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian       
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.   
   Przez  omyłkę  rachunkową  Zamawiający  rozumieć  będzie  kaŜdy  wadliwy  wynik 
działanie matematycznego (rachunkowego) przy załoŜeniu, Ŝe składniki działania są 
prawidłowe. 
 
19) Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
 
1.Cenę oferty naleŜy podać w złotych polskich 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności konieczne do prawidłowego  
wykonania robót. 
Cena  ma być wyliczona jako cena  ryczałtowa  netto plus obowiązujący  podatek VAT  i 
wynikająca z zsumowania tych dwóch pozycji cena   ryczałtowa  brutto za całość 
wykonanych robót. Cena  podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy 
podlegała waloryzacji. 
Cena ma obejmować wszystkie  usługi objęte  zamówieniem bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia.  
         
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
 
Rozliczenia między zamawiającymi a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 



20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŜnych ofert złoŜonych w 
postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
      Cena brutto  całości robót – 100%  

 
      Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady: 

 
C – kryterium ceny 
Cn – najniŜsza oferowana cena brutto spośród zakwalifikowanych ofert  
Cb – cena brutto oferty badanej  
 
 
             Cn 
C =---------------- x 100 
             Cb 
 
 

2.2.Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta z najwyŜszą ilością punktów w 
skali 100 punktowej.  
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 4. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie przewiduje zastosowania 
aukcji elektronicznej. 
5.JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

     6. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień   
         dotyczących treści złoŜonych ofert. 
  
.21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  
zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 
3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1.Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi 
w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
2.Termin ten moŜe ulec zmianie w przypadku złoŜenia przez któregoś  z wykonawców 
odwołania O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po 
zakończeniu postępowania odwoławczego 

 
23.Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

 



24.Informacja o korzystaniu z podwykonawców 
W oparciu o art. 36 ust.4  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający Ŝąda  wskazania 
przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom. 

 
25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego uniewaŜnia się w 
przypadkach gdy: 

1. nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜsza ceną  przewyŜsza kwotę, którą 
zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ,Ŝe 
zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złoŜone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie; 

4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć; 

5. postępowanie obarczone jest  niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą  
zawarcie  niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego                 

 
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcom, a takŜe innym osobą jeŜeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych , na podstawie art.180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  -Dz.U  z 2010r.  Nr 113  poz. 759, zwaną w dalszej 

części „ustawą” lub „Pzp”.) przysługuje prawo wniesienia  odwołania zgodnie z przepisami  
działu  VI ustawy . 

W  niniejszym postępowaniu  wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
  
 1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 3)odrzucenia oferty odwołującego. 

 
    27.  Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy   
 
             Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT ,przy czym zmianie 
ulegnie wyłącznie cena   brutto za całość  zamówienia.  
 

Załączniki: 
nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
nr  2 – wzór formularza oferty 
nr  3 – wzór umowy 
nr  4 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 



 
nr  4a –oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
nr  5 – wykaz świadczonych robót 
nr  6 – oświadczenie o podwykonawcach  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
 
 
                                                                    zatwierdzam:  
 
                                                                    Małgorzata Cichocka 
 
                                                                    Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji 
 
 
                                                                    data i podpis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta składana przez wykonawcę * 
 



………………………………………..                            wzór druku oferty -zał. nr 2do siwz   
( imię i nazwisko lub nazwa firmy 
      adres, nr telefonu i faxu,) 
 
 ……………………………………………….. 
 
Oferta wspólna składana przez wykonawców * 
 
………………………………………………………. 
 
……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………… 
* niepotrzebne  skreślić  
 
                                                               OFERTA 
 
                                 dla Zakopiańskiego Centrum Edukacji  
 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego  pod nazwą : przebudowa sanitariatów i szatni sali gimnastycznej   
składam ofertę :  

 
Cena ryczałtowa  netto za całość  robót budowlanych   ..................................zł 

 
podatek VAT .........% tj. :      .................................zł 

 
Cena  ryczałtowa brutto za całość   robót budowlanych     .................................zł 

 
(słownie brutto:...............................................................................................................) 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez 
zamawiającego. 
 
Oświadczam, Ŝe  mogłem  dokonać  wizji lokalnej budynku w którym maja by ć 
świadczone roboty budowlane oraz zapoznałem się z wymaganiami zamawiającego w 
zakresie świadczonych robót zawartych w siwz i nie wnoszę do nich  Ŝadnych uwag. 

Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty 
upływu terminu składania ofert . 
 
Oświadczam, Ŝe zdobyłem  wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i 
świadczenia robót budowlanych.  

 

Oświadczam, Ŝe znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 
 



Oświadczam, Ŝe akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
specyfikacji i Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy 
zgodnej z przedstawionym wzorem. 
 
Oświadczam, Ŝe przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem,  zamierzam/nie 
zamierzam korzystać z podwykonawców (Tylko w przypadku korzystania z usług 
podwykonawców naleŜy wypełnić załącznik nr 6 do niniejszej siwz 
 
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone 
oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami 
……………………………………………………………………………………....................... 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złoŜonej oferty jest: 
 
…………………………………………………..adres……………………………………….. 
telefon……………………… 
 
faks………………………… 
Korespondencje związaną ze złoŜoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować  
 
na adres : ………………………………………………………………………………….. 
 
nr telefonu ……………………….nr faksu …………………………………………….. 
 
Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............ 
 
Data………………………….. 
 

…………………………………………… 
                                                                               (podpis  wykonawcy) 

 
 
*-niepotrzebne skreślić 



 

                                                               Załącznik nr 4  do siwz 

                                                   OŚW I A D C Z E N I E                   
 
                                        (zgodne  z art.22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych )  
 
Nazwa 
 
Wykonawcy:  

Adres Wykonawcy:  

    

 
Ja niŜej podpisany / my niŜej podpisani przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego   zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam (y,)  Ŝe spełniamy warunki dotyczące : 
 
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy  
 
 Oświadczenie ma złoŜyć  kaŜdy  wykonawca składający ofertę. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyŜsze i oświadczenie  podpisują wszyscy  wykonawcy występujący 

wspólnie  lub pełnomocnik ustanowiony zgodnie z  art. 23 ust.2 ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Załącznik nr 4a  do siwz 

                                                   OŚW I A D C Z E N I E                   
 
                                        (zgodne  z art.24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych )  
 
  
 
Nazwa 
 
Wykonawcy:  
Adres 
Wykonawcy:  

    
 
 
Ja niŜej podpisany / my niŜej podpisani przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego   zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych oświadczam (y,):    
 

Nie znajduję się / nie znajdujemy się   w sytuacji wykluczającej mnie/  nas z uczestnictwa w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 24  ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 
 

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy  
 
 Oświadczenie ma złoŜyć  kaŜdy  wykonawca składający ofertę. 
  

 
                                                                                     
               
 
 

 
 
 

          



Załącznik  nr 5 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
 Wykaz robót wykonanych w okresie przez ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

 
 składania ofert , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie który  

 
będzie potwierdzał,  Ŝe wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną o 

      
      wartości nie mniejszej niŜ 80.000 brutto PLN. 
 
 
 

 

 

 
 
 
                                                     data i podpis wykonawcy 
 
 
Uwaga ! Wykonawca zobowiązany jest do powyŜszego wykazu załączyć dokument (np; 
referencje, końcowe protokoły odbioru ) potwierdzający, Ŝe podane w wykazie   roboty    
zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Lp. 
Dokładny opis  wykonanych   

robót budowlanych    
Odbiorca   robót  

Wartość  brutto   
robót 

Okres 
świadcze
nia   robót  

od  do  
( dzień 

,miesiąc , 
rok) 



                                                                                ZAŁĄCZNIK  NR 6 

 

                                             PODWYKONAWCY 

Oświadczam, Ŝe przy  realizacji robót budowlanych w  Zakopiańskim Centrum Edukacji, 
zamierzam * nie zamierzam * korzystać z  następujących podwykonawców. 

 
 

Firma/osoba (moŜna nie wpisywać danych podwykonawcy)  
 
………………………………………………………………….................................................. 
                   
………………………………………………………………….................................................. 

 
Będzie wykonywała następujący zakres  robót: ……………………………........................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………...................... 
 
 
Firma/osoba (moŜna nie wpisywać danych podwykonawcy)  
………………………………………………………………….………………………………
…………………………………................................................................................................ 

 
Będzie wykonywała następujący zakres  robót: ……………………………........................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………...................... 

 
 

 
 

Miejscowość i data  
Podpis Wykonawcy 

   

 

 


