
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  wykonaniu robót budowlanych polegających  na  remoncie  pomieszczeń toalet
w  budynku  użyteczności  publicznej  –  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących
w Strzegomiu. Etap II. 

 CPV  

45214220-8 roboty w zakresie szkół średnich

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 roboty izolacyjne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego 
w  Strzegomiu
ul. T. Kościuszki 31
58-150 Strzegom

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.,
zwaną dalej ustawą.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toalet (etap II) w budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu  przy ul.  T. Kościuszki 31 w ramach zadania
pn.  „REMONT  POMIESZCZEŃ  TOALET  W  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU. ETAP
II”.
Etap II inwestycji swoim zakresem obejmuje remont w obrębie pomieszczeń: 

Remont obejmuje:

1. Pomieszczenie A1 – przedsionek do W.C. dla mężczyzn

2. Pomieszczenia A2 - W.C. dla mężczyzn 

3. Pomieszczenie A3 - W.C. ogólnodostępne

4. Pomieszczenie A6 - W.C. dla niepełnosprawnych

Etap II inwestycji swoim zakresem obejmuje remont w obrębie pomieszczeń:
Remont obejmuje:

5.        Pomieszczenie A1 – przedsionek do W.C. dla mężczyzn

6.        Pomieszczenia A2 - W.C. dla mężczyzn

7.        Pomieszczenie A3 - W.C. ogólnodostępne
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8.        Pomieszczenie A6 - W.C. dla niepełnosprawnych

Toaleta  przeznaczona  dla  osób  niepełnosprawnych.  Wyposażenie  –  zgodnie  z  przepisami

obowiązującymi  w  zakresie  pomieszczeń  sanitarnych  dla  osób  niepełnosprawnych  –  poręcze,

uchwyty.

1.1. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie z opracowaną dokumentacją projek-
tową autorstwa – .mgr inż. Marcin Ignaczak i  mgr inż. Mariusz Należny,  mgr inż.
Mieczysław Węgrzyn. 
Załączona do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotyczy
całego zamierzenia. Zakres prac do realizacji w ramach niniejszego postępo-
wania  został  szczegółowo  opisany w  punkcie  1.3.  niniejszej  SIWZ  oraz  w
przedmiarze robót.

1.2. Szczegółowy zakres robót  określa dokumentacja projektowa i  specyfikacje  tech-
niczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji
i wraz z przedmiarami robót znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego
www.lo.strzegom.pl (zakładka BIP)

1.3. Opis prac: 

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie niniejszego
zadania obejmuje II ETAP  w poniższym zakresie

1. Remont instalacji wentylacji.
2. Remont instalacji CO.
3. Remont instalacji wodociągowej.
4. Remont instalacji kanalizacyjnej. 
5. Remont instalacji elektrycznej. 
6. Prace budowlane (np. rozbiórka istniejących ścian, zamurowanie istniejących otwo-

rów okiennych, budowanie ścianek działowych, wykonanie: posadzek, tynków, ma-
lowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane, etc.) .

7. Biały montaż (miski ustępowe, pisuary, umywalki, itp.)

Zakres robót: 

1. rozbiórka ścian działowych

2. demontaż (skucie) istniejącej  w pomieszczeniach remontowanym wraz z warstwami

posadzki betonowej na gruncie gr. ok. 20 cm

3. remont/modernizacja  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  w  obrębie  pomieszczeń

sanitarnych (zgodnie z projektem branżowym)

4. remont/modernizacja instalacji zimnej i ciepłej wody (zgodnie z projektem branżowym)

5.  remont/modernizacja/budowa instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej (zgodnie z

projektem branżowym)
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6. remont/modernizacja instalacji elektrycznej (zgodnie z projektem branżowym) – w ra-

mach etapu I została wykonana główna tablica rozdzielcza wraz z przyłączem energii

elektrycznej do tej tablicy. Remont/modernizacja instalacji elektrycznej według w/w po-

mieszczeń.

7. wykonanie nowych posadzek

8. budowa ścinek działowych z płyt g-k oraz bloczków gazobetonowych wraz z zamuro-

waniem istniejących otworów okiennych

9. montaż sufitów podwieszonych

10.montaż prefabrykowanych ścianek oddzielających toalety i pisuary

11. prace wykończeniowe – wykonanie okładziny z płytek ceramicznych ścian i posadzki,

malowanie, montaż ceramiki sanitarnej i elementów wyposażenia

12.montaż stolarki drzwiowej

13.Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych (zgodnie z projektem branżowym)

14.Wymiana oświetlenia.

15.Szczegóły wykonania poszczególnych robót zawarte w projektach branżowych.

16.Przed zakupem materiałów, które będą zastosowane do remontu toalet należy uzyskać

akceptację zamawiającego (glazura, terakota, umywalki, zestawy ustępowe,  gniazda,

wyłączniki  ,itp.).  Do  akceptacji  należy  przedstawić   wyroby  o  wysokiej  trwałości  ,

sprawdzonych  na  rynku  budowlanym  producentów,  na  które  producent  posiada

odpowiednie  atesty  lub  aprobaty  techniczne  do  stosowania   swoich  wyrobów  w

budynkach użyteczności publicznej.

17.Z uwagi na prowadzenie remontu w użytkowanym budynku przy wykonywaniu robót

należy  zachować  najwyższą  staranność.  Przed  przystąpieniem  do  prac  należy

zabezpieczyć  elementy,  które  mogą  być  zabrudzone  lub  uszkodzone  w  wyniku

remontu. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zapylenia części budynku , które nie

są  objęte  remontem.  Prace  należy  prowadzić  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla

użytkowników budynku.

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  transport  materiałów  i  wywóz  odpadów

budowlanych.

UWAGA: 

W/w prace będą wykonywane na obiekcie czynnym. Wykonawca powinien przewidzieć
utrudnienia wynikłe z ruchu użytkowników. 
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Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować zamówienie  na  zasadach i  warunkach
opisanych w załącznikach do niniejszej specyfikacji.

- przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji: normy, aprobaty atesty, dokumenty
itp.  służą  wyłącznie  do  określenia  cech  jakościowych,  parametrów  technicznych  oraz
estetyki wykonania – każdorazowo Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,
pod  warunkiem  zachowania  parametrów  technicznych  i  wszelkich  innych  cech
jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,
-  przywołane  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  nazwy  handlowe  materiałów  
i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do
określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania,
-  dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  innych  marek  od  przywołanych
w dokumentacji i specyfikacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych  i  wszelkich  innych  cech  jakościowych  oraz  estetycznych  zawartych  
w dokumentacji.

1.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, dotyczące zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonywanie  tych czynności  polega na wykonywaniu  pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1.4.1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i  dalsi  podwykonawcy zobowiązują się do
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  
w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polegać
będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  -  Kodeks  pracy –  przez cały  okres  ich  wykonywania.  Powyższy obowiązek  w
szczególności  dotyczy  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  związanych  z  remontem
sanitariatów. . 

1.4.2 Zamawiającemu  przysługują  następujące  uprawnienia  kontrolne  wobec
zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1.4.1:

1)  W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  Zamawiający  uprawniony  jest  do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób  wykonujących  czynności  wskazane  w  §  5  ust.  3  umowy.  Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów

i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia

ww. wymogów,
2) W trakcie realizacji  umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane
w pkt.1.5.1 czynności w trakcie realizacji umowy:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte
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wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  Wykonawcy  lub
podwykonawcy;

b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
umowy  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  Wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony).  Kopia  umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób
zapewniający ochronę danych osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę  do  ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

3)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6.

5. Zamawiający  dopuszcza  zatrudnienie  podwykonawców  do  wykonania  części
zamówienia.
Zamawiający  żąda  wskazania  w  ofercie  części  zamówienia,  którą  wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie firm podwykonawców. 
W  przypadku  braku  takiej  informacji  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona
przedmiot  zamówienia  własnymi  siłami.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  
i zaniechanie działań ewentualnych podwykonawców jak za własne

6. Terminy wykonania zamówienia
a) rozpoczęcie realizacji: 01.07.2020

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do 20.08.2020 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1  O  zamówienie  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału
określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
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7.1.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

         Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w
warunek, 

7.1.2  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że  posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zbieżnej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min.  150.000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

W przypadku  wykonawców  zagranicznych,  wartości  podawane  w  walutach  obcych
przelicza  się  na złote  polskie  według  kursu średniego ogłaszanego przez  NBP dla
danej  waluty  z  najbliższego  dnia  roboczego  następującego  po  dacie  dokumentu,
w którym wartość ta jest wskazana.

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia ww. warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust 1b pkt 2 ustawy, na zasoby
innych podmiotów przedkłada dokumenty wymienione w punkcie 8.3 dotyczące tych
podmiotów.

7.1.3  zdolności technicznej lub zawodowej:
               Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1) Wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a  jeśli  okres  działalności  jest  krótszy  to  w  tym  okresie,  wykonał  zgodnie  
z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończył  przynajmniej  jedno
zadanie dotyczące  wykonania  remontu  sanitariatów,  o  wartości  brutto  nie
mniejszej niż 100.000,00 zł. 
Jeżeli  wykonawca nie  wykonał  jednego  zadania  (jednej  roboty  budowlanej)  na
kwotę określoną powyżej,  Zamawiający dopuszcza zsumowanie kilku zadań, ale
w skali 1 roku kalendarzowego.

2) Wykaże,  iż  dysponuje  osobami,  które  będą pełnić  funkcję  kierownika  budowy,
posiadający  uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  i
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

7.2   O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.2.1  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,
7.2.2  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1,2,3,4 i 8 ustawy.

7.3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,
dokona  oceny  spełniania  warunków podmiotowych  według  formuły  „spełnia  –  nie
spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  wymaganych  dokumentach  
i  oświadczeniach,  o  których  mowa  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.  Oświadczenia  i  dokumenty  oceniane  będą  pod  względem  ich
aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. 
Nie  spełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem
Wykonawcy  z  postępowania.  Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  z  postępowania
uznaje się za odrzuconą.

8. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy w  celu
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potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia:

8.1. Wykaz  oświadczeń  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  wstępnego
potwierdzenia,  że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  
w postępowaniu: 

8.1.1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 22 ust.1b ustawy na
formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

8.1.2. oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do
SIWZ.

W przypadku  powoływania  się  na  zasoby  podwykonawców należy  spełnić  warunki
wymieniowe w punkcie 8.6 SIWZ.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów wymaganych w pkt. 8.2 i 8.3.

8.2.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  
w  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  w  celu  potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art.  25 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które należy przedłożyć:

8.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  jednej roboty  budowlanej  polegającej  na
wykonaniu remontu sanitariatów o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł
wraz z  podaniem ich wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz
których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem
dowodów  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  należycie,  a  w
szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym dowodami,  o  których
mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty.

8.2.2  wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia
publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6.

8.2.3.  opłacona  polisa,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
ubezpieczenia nie mniejszą jak 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych),

8.3.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  
w  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  w  celu  potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które należy przedłożyć:

8.3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z 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.5 pkt.1
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ustawy, 
8.3.2.  Zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,  że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający,
że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w  szczególności  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,

8.3.3.  Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  lub  inny  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w  szczególności  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,

8.4  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  8.3.1,
8.3.2  i  8.3.3  składa  dokumenty wystawione w kraju,  w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

            a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu,

            b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
            Dokumenty, o których mowa w pkt.8.4 lit.b powinny być wystawione nie wcześniej

niż  6  miesięcy przed  upływem terminu  składania  ofert.  Dokumenty,  o  których
mowa w pkt. 8.4.lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,

8.4.1 Jeżeli  w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  8.4,  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał  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.

8.5 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej  wg załącznika nr 4.  W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź
informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do
zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu.  Powyższe  oświadczenie  wykonawcy
przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

8



8.6.   Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
8.6.1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału

w postępowaniu  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu,  iż  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  zasobami  tych
podmiotów, 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.

8.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne  lub zawodowe pozwalają  na wykazanie przez wykonawcę spełnianie
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego
podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.1  pkt.13-22  
i ust.5 pkt.1-2,3,4 i 8 ustawy.

8.6.3. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunki  udziału  
w  postępowaniu,  składa  także  wymienione  w  punkcie  8.1  oświadczenia
dotyczące tych podmiotów.

8.6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.6.1
nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału
w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy  wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  zobowiązał  się  do
osobistego  wykonania  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne  lub
zawodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.6.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych  podmiotów,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 SIWZ

8.6.6. W  celu  oceny,  czy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  innych  podmiotów,  w  stopniu  umożliwiającym  należyte
wykonanie  zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda od
wykonawców dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
-  czy  podmiot,  na  zdolnościach,  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,  zrealizuje  roboty budowlane,  których wskazane
zdolności dotyczą.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.
9.1 Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ),
b) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawców

warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt.8 SIWZ),
c) w  przypadku  wykonawców  działających  przez  pełnomocnika  –  

pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt.9.6 lit.c),
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d) w  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  –  
dokument  stwierdzający  ustanowienie  przez  wykonawców  wspólnie  
ubiegających się  o  zamówienie  pełnomocnika do reprezentowania  ich  w  
postępowaniu o udzielenie  niniejszego zamówienia publicznego albo do  
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  
zamówienia publicznego.

9.2 Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.  Zaleca  się  wykorzystanie  formularzy  przekazanych  przez
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami
opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty
załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

        W przypadku, gdy z sytuacji Wykonawcy wynika, że nie jest konieczne wypełnienie
któregoś z załączników wpisuje on na jego formularzu „nie dotyczy”.

9.3   Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim.
 
9.4 Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  składane  wraz  z  ich

tłumaczeniem na język polski.

9.5   Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

9.6 Oferta  i  załączniki  do  oferty  muszą  być  podpisane  przez  upoważnionych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
a) w  przypadku  składania  dokumentów  w  formie  kopii,  muszą  być  

poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  upoważnione(ego)ych  
przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt.c),

b) poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność  z oryginałem),

c) w  przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczenia  za  zgodność   z  
oryginałem  kopii  dokumentów  przez  osob(ę)y  nie  wymienione   w  
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,  należy do oferty  
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.

9.7 Zamawiający  może  żądać,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie  wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty

9.8 Zmawiający  zaleca,  aby  każda  zapisana  strona  oferty  (wraz  z  załącznikami)  była
parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

9.9 Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  wraz  z  załącznikami  była  zestawiona  w  sposób
uniemożliwiający jej dekompletację,

9.10  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty)
muszą  być  parafowane  (lub  podpisane)  własnoręcznie  przez  osoby  podpisujące
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
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9.11 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca, nie później  niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

a) przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia
16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   Dz. U. z 2019 poz.
1010 t.j.  ze zm.   rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne,  technologiczne,  organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności,

b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowaniem
„tajemnica  przedsiębiorstwa”  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,
jawnych dokumentów oferty,

c) zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa
w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust.1 pkt.1 ustawy,

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,

e) Udostępnianiu  podlega  protokół  wraz  z  załącznikami.  Załączniki  do  protokołu
mogą  być  udostępniane  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od
chwili ich otwarcia.

f) udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać będzie się wg
następujących zasad:
 osoba zainteresowana, zobowiązana jest  złożyć w siedzibie Zamawiającego

pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np.
ofert),

 Zamawiający  ustali  zakres  informacji,  które  mogą  być  Wykonawcy
udostępnione,

 po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin
i sposób udostępniania, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym
zawiadomieniu. 

9.12 Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  
         W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) W  odniesieniu  do  wymagań  postawionych  przez  Zamawiającego,  każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi oddzielnie złożyć
dokumenty określone w pkt. 8.3 SIWZ,

b) Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  oraz zawarcia  umowy o  udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego,

c) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

9.13 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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9.14 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.  Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lud drogą elektroniczną.

Kontakt z Zamawiającym:
 faksem pod nr 74/85 50233,
 drogą elektroniczną - e-mail – ogolniak@wp.pl
 pisemnie na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w

Strzegomiu. 
10.2. Jeżeli  Zamawiający  i  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  pod  warunkiem,  że  wniosek
o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  do
Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.

10.5. Zamawiający  przekaże  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  wszystkim
Wykonawcom,  którym  doręczono  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,
bez ujawniania źródła zapytania.

10.6. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.
10.7. Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia

wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  
w pkt.10.3 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

10.8. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku, o którym mowa w pkt.10.3 SIWZ.

10.9. Osoby upoważnione przez Zamawiający do kontaktowania się z Wykonawcami:

 mgr inż. Marcin Ignaczak (Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego)

11. Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawcy  pozostają  związani  złożoną  ofertą  przez  30  dni  liczone  wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

13. Opakowanie i oznakowanie ofert. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  im.  S.  Żeromskiego,  ul.  T.  Kościuszki  31,  58-150
Strzegom  oznaczonej napisem:
 
„REMONT  POMIESZCZEŃ  TOALET  W  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGOMIU. ETAP II”, 
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„Nie otwierać przed dniem 1  8  .05.2020 r. godz. 1  3  :00  ”.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

14   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1. Oferty oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.13 niniejszej specyfikacji należy
składać  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Stefana  Żeromskiego,  ul.  T.
Kościuszki  31,  58-150  Strzegom  (sekretariat,  I  piętro),  nie  później  niż  do  dnia
1  8  .05.2020 r.,      do godziny   1  2  .00.

14.2. Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu złożenia
(data i godzina) oraz numeru, jakim została oznakowana.

14.3. Oferty złożone po terminie, będą niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

14.4. Wykonawca  może wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

14.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składanie ofert z dopiskiem „ZMIANA”.

14.6. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składnia  ofert  wycofać  się
z postępowania  poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  (wg takich samych
zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

14.7. Koperty  oznakowane  „WYCOFANE”  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności.  Po
stwierdzeniu  poprawności  postępowania  w  zakresie  wycofania  ofert,  oferty
wycofane nie będą odczytywane.

14.8. Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.

14.9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1  8  .05.2020 r. o godzinie 1  3  .  15 w siedzibie
zamawiającego w sekretariacie (I piętro).

15. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

15.1  Wykonawca podaje cenę ryczałtową posługując się w jej określeniu dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem
robót. 

15.2  Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  wszelkie  koszty  niezbędne  do  wykonania
zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy.

15.3  W  przypadku  pominięcia  przez  Wykonawcę  przy  wycenie  jakiejkolwiek  części
zamówienia  i  jej  nie  ujęcia  w  wynagrodzeniu  ryczałtowym,  Wykonawcy  nie
przysługują  względem  Zamawiającego  żadne  roszczenia  z  powyższego  tytułu,
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

15.4 W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
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zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie
ujęte,  a  bez  których  nie  można  wykonać  zamówienia,  np.  koszty  organizacji
i zagospodarowania terenu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty składowania,
wywozu i utylizacji odpadów, koszty oznakowania robót w trakcie realizacji robót itp.

15.5  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.

15.6  Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

15.7  W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty, które na
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania  podatku VAT,
Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez te podmioty doliczy do ceny
takich  ofert  należny  podatek  VAT,  obciążający  Zamawiającego  z  tytułu  realizacji
umowy  na  mocy  odrębnych  przepisów.  Wykonawca  składając  ofertę,  informuje
zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.

15.8.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.   Należy
przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług  Dz. U. z 2020 poz. 106 t.j. ze zm. 

16  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

17  Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

17.1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium:

- cena – waga 60%,

- okres gwarancji na wykonane roboty – waga 40 %.

17.2 Sposób oceny ofert.
Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

Ad.1 - cena
Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto otrzymuje 100 pkt. pomnożony przez
wagę kryterium (60%). Punkty za kryterium – „cena” dla pozostałych ofert  to stosunek
najniższej  ceny  ofertowej  brutto  do  wartości  ceny  ofertowej  brutto  w  badanej  ofercie
pomnożony przez 100 i wagę kryterium (60%).

Ad.2 – okres gwarancji na wykonane roboty

Punkty dla ofert  w kryterium – okres gwarancji  zostaną przyznane zgodnie z poniższą
tabelą i pomnożone przez wagę kryterium (40%): 

Okres 
Gwarancji
w miesiącach  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Liczba 
przyznanych
punktów 3,4 7,6 11,8 16,0 20,2 24,4 28,6 32,8 37,0 41,2 45,4 49,6

Okres 
Gwarancji
w miesiącach  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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Liczba 
przyznanych
punktów 53,8 58,0 62,2 66,4 70,6 74,8 79,0 83,2 87,4 91,6 95,8 100,0

UWAGA:  Wymaganym  minimalnym  okresem  gwarancji  są  36  miesiące.
 Okres gwarancji  równy 36 miesięcy otrzyma 0 punktów, natomiast okres gwarancji
równy i  dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma 100 punktów. Oferty z okresem gwarancji
poniżej  36  miesięcy  zostaną  odrzucone.  Termin  gwarancji  Wykonawca  podaje
w  pełnych  miesiącach.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  wskaże  termin  gwarancji  
w  dniach,  których  suma  nie  daje  pełnego  miesiąca,  wówczas  termin  gwarancji
zaokrąglany będzie w dół do pełnego miesiąca.

Punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uzyskane w powyższy sposób punkty za poszczególne kryteria są sumowane
i najwyższa suma punktów decyduje o wygraniu przetargu.

18 Tryb ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy.

18.1. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik  przetargu  zostanie  ogłoszony  niezwłocznie  po  jego  rozstrzygnięciu  
w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.lo.strzegom.pl (zakładka BIP)
Wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników przetargu.

18.2. Powiadomienie Wykonawcy o wygraniu przetargu.
Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  zostanie  powiadomiony  pismem
akceptującym  o  decyzji  Zamawiającego.  Pismo  akceptujące  zostanie  wysłane
bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

18.3. Zawarcie umowy.
Zamawiający  podpisze  umowę  z  Wykonawcą,  który  przedłoży  ofertę
najkorzystniejszą  z  punktu  widzenia  kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu
i określonych w pkt.17 niniejszej specyfikacji.
W  terminie  wskazanym w piśmie  akceptującym,  wybrany  Wykonawca  podpisze
umowę (wg warunków podanych w punkcie 19 niniejszej specyfikacji). 

19  Warunki umowy o wykonanie zamówienia.
19.1. Ogólne warunki umowne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą 

w umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

19.2  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  w  formie  pisemnej  –  aneksem
zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:

1) realizacji  dodatkowych  robót  budowlanych  nieobjętych  zamówieniem
podstawowym, o ile  stały się niezbędne i  zostały spełnione łącznie następujące
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych,  w szczególności  dotyczących zamienności  lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
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b) zmiana  Wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znacznie
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,

2) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność  zmiany  Umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie,
3) gdy  Wykonawcę,  któremu  Zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma zastąpić  nowy

wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub

nabycia  dotychczasowego  Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców;

4) gdy  zachodzi  konieczność  przedłużenia  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy
o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c) opóźnień  w  przekazaniu  przez  Zamawiającego  terenu  budowy  w  terminie

określonym w umowie,
d) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy, do

których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
e) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, katastrofy i kataklizmy),

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
f) zaistnienia  kolizji  i  innych  zdarzeń,  które  wpływały  na  harmonogram

wykonywania robót,
g) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w pkt 19.2 pkt 1

niniejszej  SIWZ,  o  ile  wykonywanie  tych  zamówień  wpływa  na  termin
wykonania umowy.

5) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie.
6) zmiany albo rezygnacji  z podwykonawcy,  jeżeli  zmiana ta dotyczy podmiotu,  na

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  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.

7) zmiany  dotyczącej  powierzenia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  części
zamówienia  podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  nie  wskazał  tych
podwykonawców w swojej ofercie, 

8) zmiany  osób,  pełniących  funkcje  kierownicze  na  budowie  pod  warunkiem
zachowania właściwych kwalifikacji zawodowych,

9) We wszystkich przypadkach określonych w pkt 19.2 pkt 4, termin realizacji może
ulec  przedłużeniu,  nie  dłużej  jednak  niż  o  czas  trwania  okoliczności
uniemożliwiających realizację prac, co musi zostać potwierdzone pisemnie przez
Inspektora Nadzoru.
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10) Zmiany  w  umowie  mogą  być  dopuszczone  wyłącznie  pod  warunkiem  złożenia
wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.

19.3  Wykonawcy  występujący  wspólnie,  których  oferta  została  uznana  za
najkorzystniejszą, zobowiązani są przed złożeniem oferty na realizację niniejszego
zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i  dostarczenia jej Zamawiającemu.
Umowa konsorcjum winna zawierać:
1) wyszczególnienie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia publicznego,

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym
musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed
podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji jakości),

4) określenie  lidera  konsorcjum  (powinien  nim  być  Pełnomocnik  wskazany
w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za
wady, 

6) zapis  mówiący,  że  Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za realizację zamówienia,  za niewykonanie  lub nienależyte
wykonanie  zamówienia  oraz  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy.

19.4. Wykonawca,  który  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  z
ograniczoną  odpowiedzialnością,  w  przypadku,  gdy  wartość  umowy  przekroczy
dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu
podpisania  umowy  jest  zobowiązany  dostarczyć  uchwałę  zgodnie  z
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych  /Dz. U. z 2019r. poz. 505
t.j.  ze  zm./  lub  wypis/odpis  umowy  spółki,  zezwalający  na  zaciąganie  takich
zobowiązań.

20.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane

21. Środki ochrony prawnej.
21.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  przysługują  środki  ochrony  prawnej
określone w dziale VI ustawy.

21.2  Środami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 21.1 są odwołanie oraz skarga do
         sądu. 

22. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

23. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

24. Zamawiający  nie  zamierza  dokonać  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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25. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

25.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Strzegomiu,  ul.  T.  Kościuszki  31,  58-150
Strzegom, tel. 74 8550233;

25.2. inspektorem ochrony danych osobowych dla ZSO w Strzegomiu jest Pan  Woj-
ciech Chudziński, e-mail:  wt.chudzinski@gmail.com

25.3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane  będą na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania: „REMONT POMIESZCZEŃ TOALET W BUDYNKU UŻYTECZ-
NOŚCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZEGO-
MIU. ETAP II”   prowadzonym w trybie nieograniczonego;

25.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udo-
stępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r.
poz. 1843 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;  

25.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli  czas trwania  umowy przekracza 4 lata,  okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;

25.6. obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

25.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

25.8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych;
− na podstawie art.  16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą  wyniku postępo-
wania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego za-
łączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-
nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy in-
teresu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  
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− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

25.9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-

bowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

26. Postanowienia końcowe. 

26.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Prawa
zamówień publicznych.

26.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:
- załącznik nr 1 – oferta;
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1b ustawy;
- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
- załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót;
- załącznik nr 6 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
- załącznik nr 7 - projekt umowy wraz ze wzorem karty gwarancyjnej;
- załącznik nr 8a – zobowiązanie podmiotów trzecich /wg potrzeb/;
- załącznik  nr  8b  –  informacja  w  związku  z  poleganiem  na  zasobach  innych

podmiotów /wg potrzeb/
- załącznik nr 9 – przedmiar robót;
- załącznik nr 10  - STWiOR;
- załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa; 
Załączniki od nr 9 do 11 - wyłącznie w wersji elektronicznej.

   

    Zatwierdzam:

w dniu ........................... 2020 r.

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

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