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samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady które będą miały zastosowanie do 
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 
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Rozdział I. Określenie zamawiającego 

 

Zespół Szkół w Gilowicach 

ul. Siedlakówka 37, 34 – 322 Gilowice 

woj. śląskie, pow. żywiecki 

NIP: 553 25 03 827, regon: 242632340 

 

Adres strony internetowej: http://www.zsgilowice.edu.pl/    

Adres poczty elektronicznej: zsgilowice@wp.pl  

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego  

 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na mocy art.10 ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 

 Biuletyn Zamówień Publicznych z numerem 367549 – 2016  z dnia 15 – 12 – 2016  

 strona internetowa Zamawiającego – http://www.zsgilowice.edu.pl/ 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.); 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ciepła dla budynku Zespołu Szkół w Gilowicach przy 

ul. Siedlakówka 37 w okresach grzewczych przez okres 3 lat 

CPV ( Wspólny Słownik Zamówienia )  

Główny przedmiot  : 

CPV: 09.30.00.00 – 2 dostawa energii cieplnej 

W ramach realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do: 

- dostawy ciepłej wody przez cały okres realizacji zamówienia 

- przeprowadzania konserwacji i remontów instalacji i urządzeń grzewczych  znajdujących się 

w budynku a w przypadku ich awarii do wymiany ( kotłów i urządzeń grzewczych ) 

http://www.zsgilowice.edu.pl/
mailto:zsgilowice@wp.pl
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Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej budynku Zespołu Szkół w Gilowicach, 

szczególnie istniejącej tam kotłowni celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do 

należytego wykonania zamówienia i prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej. 

W ramach realizacji zamówienia zamawiający odda w dzierżawę należący do niego lokal 

użytkowy, położony na terenie Zespołu Szkół w Gilowicach o pow. 243,6 m
2, 

w celu używania 

w/w lokalu przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonej przez niego kotłowni. Aktualnie 

obowiązująca stawka dzierżawy to 1,50 zł netto + należny podatek VAT za 1 m
2 
powierzchni. 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia  

 

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2017 roku  do 31 grudnia 2019 roku 

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu  

 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone             

w art. 22 ust 1 ustawy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu  z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy. 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1.2.1. zdolności technicznej lub  zawodowej w zakresie: 

 

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują 

należycie jedną usługę obejmującą dostawę ciepła do budynku o powierzchni 

grzewczej nie mniejszej niż 7 000 m
2
 

 

2. Przy dokonywaniu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie 

się kierował reguła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy                                    

z postępowania a jego oferta będzie odrzucona 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
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wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22,  

6. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają  spełnia przez 

wykonawcę warunków udziału postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego:  

a) zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne,  o których mowa w pkt 4 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.2 

polega na zdolnościach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, 

zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  (np. konsorcjum). W takim 

przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarnie 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Uwaga: treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.  

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę.  

 

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

 

 W celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunków udziału                           

w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu wykonawca do oferty  dołącza: 

 

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - 

załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 

 

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                               

w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 

 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,    o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu:  

 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ              

 

(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców  muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                     

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).  

 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 

już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu:  

 

Dokumenty dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. 

Wraz z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
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 Zobowiązanie innego podmiotu do o zamówienia ( o ile wykonawca nie przewiduje 

wykonania zamówienia jedynie silami własnymi )  

 

 

Dokumenty dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 

 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art.24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składnia ofert 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną we własnym imieniu. 

 

 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną we własnym imieniu. 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia 

dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 

 

 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składający 

ofertę wspólną 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia 

dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 
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Wykonawcy którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej , w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu składa dokumenty wystawiony                

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                              

o dopuszczenie do udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania 

ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne                          

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, albo składania ofert 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się 

odpowiednio.  

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania dokumentów i oświadczeń a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

 
 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane przez 

Zamawiającego i Wykonawców pisemnie w języku polskim 

 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

Dyrektor Zespołu Szkół Anna Satława – sprawy merytoryczno - techniczne 

Tel (033) 865 – 30 – 41 

Marcin Salachna – sprawy proceduralne związane z udzieleniem zamówienia publicznego  

Tel (033) 865 – 30 – 20 wew. 23; pok. nr 13 

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 

 

3. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemne przekazane za pomocą 

telefax lub drogą elektroniczną będą uważane za złożone w terminie jeżeli ich treść dotrze 

do adresata przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
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przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 

elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Adres poczty elektronicznej: zsgilowice@wp.pl 

Fax: 33 865 30 41  

 

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

1) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

 

a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert 

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek                        

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert  

 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 4 ust 1 lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 

mowa w pkt 4 ust 1 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom którym 

przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej na której udostępniono SIWZ 

8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi  jako 

obowiązuje należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

zamawiającego 

10. Przed upływem terminu składania ofert zmawiający może zmodyfikować treść SIWZ, 

Dokonaną modyfikację, a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert 

zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na 

stronie internetowej na której udostępniono SIWZ 

 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące Wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium 

 

 

 

mailto:zsgilowice@wp.pl
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Rozdział IX. Termin związania z ofertą  

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

Rozdział X. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte  jedynie w celu 

sporządzenia oferty. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ 

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

5) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w 

stosunku do wartości całego zamówienia. 

6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z 

dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 

osoby. 

7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 

lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
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dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp. 

9) Pożądane jest aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i 

złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki 

2.   Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż 

A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez 

wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 

maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez 

niego tekst muszą być parafowane i datowane. 

3. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

 Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ 

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - 

załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                               

w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć                       

w oryginale. 

 

 Zobowiązanie w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych 

podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 6 do SIWZ 
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 Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej 

 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie 

(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust 4 ustawy pzp 

Dokumenty zastrzeżone wykonawca winien ponumerowane i szyte złożyć w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „ tajemnica przedsiębiorstwa”. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien 

złożyć w formularzu oferty 

5.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

……………………………………                                                                  

Nazwa i adres wykonawcy 

oferta w przetargu nieograniczonym  

Na zadanie: 

 Dostawa ciepła dla Budynku Zespołu Szkół                              

w Gilowicach przy ul. Siedlakówka 37 

nr sprawy: ZP.271.1.2016 

nie otwierać przed dniem 23 grudnia 2016 roku godz. 10:10 

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak 

składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i 

poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
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Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert 

wycofanych nie będą otwierane. 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 

do oferty. 

 

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                  

w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

 

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający 

kieruje informacje, korespondencję, itp. 

 

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 

 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

3) dokumenty, dotyczące własnego przedsiębiorstwa, takie jak np.: odpis z właściwego 

rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy                            

z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

4) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. Składa pełnomocnik 

wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

5) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 

muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 

 

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich 

zastosowanie zasady dotyczące oferty wspólnej. 

 

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę 

wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 
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1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi 

 
 

Rozdział XI. Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert 

 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat, w terminie do dnia                 

23 grudnia 2016 roku godz. 10:00 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, w dniu                     

23 grudnia 2016 roku godz. 10:10 

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności 

wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia 

ofert na jego pisemny wniosek. 

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

1. Cena oferty winna  obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. 

 

2. Należy podać cenę ryczałtową za całość zamówienia wynikającą z kalkulacji ogrzewania za 1 m
2 

powierzchni grzewczej wraz z innymi składnikami wynikającymi z opisu zamówienia. Cenę należy 

podać netto i brutto, cyfrowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
UWAGA: Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić wszystkie elementy składowe ( wynikające z 
opisu zamówienia ) mające wpływ na prawidłową realizacją zamówienia   
 

3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się                    

z opisem przedmiotu zamówienia, oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje 

mające wpływ na wartość zamówienia. 

 

4. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego 

materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed 

upływem terminu do składania ofert. 

 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN, 
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6. Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez 

komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

7. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 

Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

8. Cena oferty ma obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie będzie mógł Żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie 

uwzględnił on elementów opisanych w specyfikacji. W razie wątpliwości dotyczącej złożonej oferty, 

zgodnie z art. 87 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 poz 2164 z późn zm.) zamawiający zażąda wyjaśnień do złożonej oferty. Jeżeli w wyniku 

złożonych wyjaśnień okaże się, iż Wykonawca w kosztach pominął elementy opisane w 

specyfikacji, wówczas taka oferta może zostać odrzucona szczególnie, gdy omyłek nie będzie 

można poprawić zgodnie z zapisami art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag dotyczących SIWZ należy kierować do 

Zamawiającego zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164                     

z późn.zm.) poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
 

Rozdział XIII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty 

 

1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena  60 % 

2 Obsługa serwisowa  40 % 
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2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru 

matematycznego:  

Najniższa cena ofertowa / Cena oferty badanej x 60 pkt 

Ocena kryterium „obsługa serwisowa”  

 Obsługa serwisowa TAK/NIE Ilość 

punktów   

W ramach realizacji zmówienia wykonawca oferuję 

obsługę serwisową kotłów i urządzeń grzewczych 

TAK 40 pkt 

NIE 0 pkt 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów wyliczonych wg 

wzoru. 

P = C + O 

Gdzie: 

P – liczba przyznanych punktów łącznie 

C – liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena” 

E – liczba przyznanych punktów w kryterium „ Obsługa serwisowa” 

4. Zamawiający stosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku 

5. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w treści oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie 

jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną 

oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
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b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę 

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta 

7. Informacje o których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału SIWZ, zostaną również 

zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru. 

 

Rozdział XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy na realizacje zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 

dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 

terminów jeżeli: 

1) W przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę; 

2) W postępowaniu o udzielenie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 

wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postępowanie kończące postepowanie odwoławcze 

3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony 

o dokładnym terminie podpisania umowy co najmniej na trzy dni przed tym terminem, lub 

krócej – za jego zgodą. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

 

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zmawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym złącznik nr 7 do 

SIWZ. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia. 

 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 

 

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski 

Żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację usługi. 

 

2) Pozostałe zmiany 

 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 

kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT 

będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 

kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 

b) zmiany regulacji prawnych mających wpływ na treść wykonywanej umowy, 

 

3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

4) Dopuszcza się zmianę ceny za ogrzewanie tylko i wyłącznie do wartości oferty 

dotyczącej składnika jakim jest węgiel i tylko w przypadku udokumentowania 

wzrostu cen węgla przez dostawcę danymi z oficjalnego cennika Kampanii 

Węglowej S.A. lub Spółki Węglowej 

5) W sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od dostawcy cena za ciepło może 

wzrosnąć ponad wielkość określoną w ust. 1 , nie więcej jednak niż wielkość straty 

poniesionej przez Dostawcę w wyniku zaistnienia powyższych sytuacji   
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Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 
Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 

lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 g ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Rozdział XVIII. Opis części zamówienia jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

Rozdział XIX. Maksymalna liczba wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową 
jeżeli zamawiającym przewiduje zawarcie umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 6 

 

Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakie, 
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiającym dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego  

1. Adres poczty elektronicznej:   zsgilowice@wp.pl 

2. Adres strony internetowej:      http://www.zsgilowice.edu.pl/     

Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
miedzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiającym przewiduje rozliczenie w walutach 
obcych  

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

Rozdział XXIV. Informacje o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej                                  
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

 

Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiającym 
przewiduje ich zwrot  

mailto:zsgilowice@wp.pl
http://www.zsgilowice.edu.pl/
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Wszelkie koszty związane z opracowaniem i przedłożeniem oferty ponoszą wykonawcy, niezależnie 

od wyniku postępowania przetargowego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału                         

w postępowaniu. 

Rozdział XXVI. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie 

 

Rozdział XXVII. Wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty 
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem 

Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie 

 

Rozdział XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia 

Zamawiający nie określa, które kluczowe części zamówienia ma realizować wykonawca osobiści 

 

Rozdział XXIX. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zmawiający żąda, a by przed 

przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział XXX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, usługi lub dostawy 

 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu umowy która powinna 

zawierać: 

 Szczegółowy zakres wykonywanych usług 

 Kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy 

 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym 

termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

Rozdział XXXI. Procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy                       
w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taka wartość 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części zamówienia 

Rozdział XXXII. Standardy jakościowe 

Nie dotyczy 

Rozdział XXXIII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust 2 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

oferty katalogów elektronicznych. 

Rozdział XXXIV. Liczba części zamówienia na którą wykonawca może złożyć ofertę lub 
maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 
wykonawcy, oraz kryteria lub zasady które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części 
zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w 
większej niż maksymalna liczba części 

Nie dotyczy 

Rozdział XXXV. Załączniki do SIWZ 

 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług;  

Załącznik nr 6 Wzór zobowiązania innego podmiotu 

Załącznik nr 7 Wzór umowy 

 
 

Zatwierdzam 
 

Dyrektor 
Anna Satława  


