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                                       Racibórz, 03.09.2014r.  

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  przeprowadzanym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o wartości  poniżej  5.186.000 euro

Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

w związku z budową kompleksu lekkoatletycznego w ramach projektu pn.:
„Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”

 
Postępowanie przeprowadzone  zostanie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r  poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi 
zmianami), zwanej  dalej  ustawą  pzp,  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  jej 
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

 
Adres Zamawiającego: ul. Kozielska 19 

47-400 Racibórz

Dane  do korespondencji w sprawie Zespół Szkół Ogólnokształcących
zamówienia publicznego : Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Kozielska 19,

Telefon:  32 415-44-59
Faks:  32 415-44-59
E-mail: inwestycje@smsraciborz.pl
Adres strony internetowej: http://bip.smsraciborz.pl
 menu przedmiotowe: zamówienia  

publiczne (aktualne)

2. TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego 
47-400 Racibórz, ul. Kozielska 19
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Teren objęty zamówieniem znajduje się na terenie pomiędzy budynkiem głównym szkoły
i sali gimnastycznej a budowaną halą lekkoatletyczną. Jest to skarpa na której znajdują się:

a) chodniki i schody terenowe o nawierzchni betonowej służące jako komunikacja  
     pomiędzy obiektami ZSOMS,
b) bunkier żelbetowy wykorzystywany jako mur oporowy,
c) prefabrykowany mur oporowy,
d) placyk o nawierzchni z płyt chodnikowych,
e) plac o nawierzchni betonowej,
f) murki ogrodzeniowe obłożone płytkami z piaskowca i z barierkami stalowymi,
g) ogrodzenie murowane z przęsłami stalowymi,
h) zieleń niska (trawa) i wysoka (drzewa liściaste i iglaste)

Stan techniczny ww. elementów jest zły.

2. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
a) rozebranie istniejących chodników i schodów terenowych o nawierzchni betonowej,
b) rozebranie nawierzchni placyku z płyt chodnikowych,
c) rozebranie istniejących barierek stalowych,
d) rozebranie istniejącego ogrodzenia,
e) odtworzenie chodników i placyku o nawierzchni z kostki granitowej po śladzie  
     istniejących z obramowaniem z palisady betonowej,
f) odtworzenie schodów terenowych dopasowanych do ukształtowania terenu,
g) uzupełnienie murków ogrodzeniowych płytkami z piaskowca wraz z czyszczeniem 
    i montażem nowych barierek ze stali nierdzewnej,
h) wykonanie prefabrykowanego muru oporowego,
i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej istniejącego placu betonowego za  
   budynkiem szkoły wraz z wykonaniem obramowania z krawężników betonowych i 
   montażem wpustów ulicznych,
j) montaż ławek,
k)  wykonanie  parkingu dla  samochodów osobowych  z  10  miejscami  postojowymi
     o nawierzchni z kostki betonowej,
l)  uporządkowanie  terenu zielonego  (ściągnięcie,  oczyszczenie  i  ponowne ułożenie
    w-wy humusu wraz z plantowaniem i ponownym obsianiem trawą) 

Wyłoniony  w  ramach  niniejszego  postępowania  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do 
wykonywania  robót,  winien dokonać  niezbędnych  uzgodnień  z  Generalnym Wykonawcą 
budowy  przedsięwzięcia  pn.  „Bliżej  sportu”  budowa  kompleksu  lekkoatletycznego  przy 
Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  w  celu 
skoordynowania  działań  na   obiekcie  będącym  w  trakcie  realizacji.  Wykonawca  robót,
w razie konieczności będzie zobowiązany ponosić częściowe koszty ochrony budowy, koszty 
zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła itp. oraz na swój koszt zamontuje opomiarowanie 
( liczniki ) zużytych mediów. 

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi  dokumentacja  projektowa  zawierająca
w szczególności dokumentację  budowlano-wykonawczą, specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ,

3.  Przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  wskazania  na  materiały  i  urządzenia  z 
podaniem  producenta,  znaku  towarowego,  pochodzenia  należy  traktować  jako 
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przykładowe,  określające  standard  tych  materiałów  i  urządzeń,  ze  względu  na  zasady 
ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować 
inne  niż  wyszczególnione  w  dokumentacji  materiały  i  urządzenia  z  zachowaniem 
odpowiednich,  równoważnych  (nie  gorszych  niż  przedstawione  w  dokumentacji 
projektowej)  parametrów  technicznych  dla  osiągnięcia  oczekiwanej  funkcjonalności  i 
standardów jakościowych  całego układu, będącego przedmiotem projektu z zapewnieniem 
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
Wykonawca  jest  zobowiązany wykazać  jakie  materiały  i  urządzenia  zostały  zmienione
i określić jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. 

4. Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:
4.1. Rozpoznanie miejsca realizacji zamówienia

 Zaleca się by przed złożeniem oferty wykonawca zapoznał  się z miejscem realizacji   
 zamówienia oraz bezpośrednim otoczeniem terenu realizacji zadania. 

4.2. Zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia:
       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

a)  aktualne  uprawnienia  budowlane  i  aktualne  zaświadczenia  o  przynależności  
Kierownika budowy i Kierownika robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców  
do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

b) Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.

4.3. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową

          z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku,
b) realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z dokumentacją projektową - 
    specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

4.4. Transport i składowanie odpadów.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 
27.04.2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), w tym:

a) przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, 
    ich segregację, transport i składowanie,
b) ponosi koszty z tytułu jw. 
c) na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz  
  przedstawi  stosowne dokumenty,  że  powstałe  odpady zostały zagospodarowane  
  (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/wym. ustawą oraz  
   przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

4.5.  Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane  co  najmniej
          36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

5. Zastosowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

6.  W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się wynikające z art. 30 ustawy:

a) europejskie aprobaty techniczne;
b) wspólne specyfikacje techniczne;
c) Polskie Normy przenoszące normy europejskie;
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d)normy państw członkowskich Unii  Europejskiej  przenoszące  europejskie  normy  
    zharmonizowane;
e) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;
f) Polskie Normy;
g) polskie aprobaty techniczne

4.  NAZWY I KODY ROBÓT wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot :

a) 45000000-7 – Roboty budowlane  
Przedmioty dodatkowe:

b) 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
c) 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
d) 45236000-0  - Wyrównanie terenu
e) 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
f) 45233200-1  - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

5.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: 
- rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy
- zakończenie:  30.11.2014r

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie  z  art.  22  ust.  1  ustawy  pzp  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi 

do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji  ekonomicznej i finansowej.

7.  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

1. Zamawiający nie opisuje  żadnych wymagań do  warunku określonego w zakresie 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Zamawiający uzna warunek określony w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 
za  spełniony, jeśli  Wykonawca wykonał  roboty budowlane w zakresie  niezbędnym do 
wykazania  spełniania  warunku wiedzy  i  doświadczenia  w okresie  ostatnich  pięciu  lat 
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy – w tym okresie co najmniej: 
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-  jednej roboty związanej z budową lub remontem drogi lub parkingu lub ciągów 
pieszych o wartości min.  150.000,00 PLN brutto

oraz  załączy  dowody dotyczące  najważniejszych  robót,  określające  czy  roboty  zostały 
wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Dowodami , o których mowa powyżej są:
a) poświadczenia;
b)  inne  dokumenty  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie „a” 

3. Zamawiający  uzna  warunek  określony  w  zakresie   dysponowania  odpowiednim 
potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia  za 
spełniony, jeśli  Wykonawca  wskaże osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia na następujących stanowiskach:

 
-  Kierownik budowy -  Zamawiający wymaga,  aby osoba wskazana na to  stanowisko 
posiadała  min.  3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, 
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi 
wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa. 
 Kierownik robót konstrukcyjnych – Zamawiający wymaga , aby osoba wskazana na 
to stanowisko, posiadała min.  3 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień 
budowlanych,  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  do 
kierowania  robotami  budowlanymi   wraz  z  aktualnym  wpisem  do  Izby  Inżynierów 
Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza  wykonywanie  ww. stanowisk poprzez jedną  osobę spełniającą 
jednocześnie wszystkie wymogi. 

4. Zamawiający uzna warunek określony w zakresie sytuacji  ekonomicznej i finansowej 
za spełniony jeżeli przedstawi :

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia  w wysokości  nie  niższej  niż 
150.000,00 zł,

b)  dysponowanie  środkami  finansowymi  lub  posiadanie  zdolności  kredytowej  na 
poziomie nie niższym niż kwota 200.000,00 zł. 

5. Opis sposobu oceny spełniania poszczególnych warunków:

Ocena  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  będzie  przeprowadzona  na  zasadzie 
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 

5.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 

W  zakresie  warunku  wskazanego  w  pkt.  7.1  SIWZ,  ocena  jego  spełnienia  nastąpi  na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 pzp. 

5.2. Wiedza i doświadczenie: 
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W  zakresie  warunku  wskazanego  w  pkt.  7.2  SIWZ,  ocena  jego  spełnienia  nastąpi  na 
podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  z  art.  22  pzp  oraz  dokumentów  określonych  w pkt 
8.1.2.6

5.3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia:

W  zakresie  warunku  wskazanego  w  pkt.  7.3  SIWZ,  ocena  jego  spełnienia  nastąpi  na 
podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  z  art.  22  pzp  oraz  dokumentów  określonych  w pkt 
8.1.2.5)

5.4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 7.4a SIWZ, ocena jego spełnienia nastąpi na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 pzp oraz dokumentów określonych w pkt 
8.1.2.7 SIWZ, 
- W zakresie warunku wskazanego w pkt. 7.4b SIWZ, ocena jego spełnienia nastąpi na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 pzp oraz dokumentów określonych w pkt 
8.1.2.8 SIWZ.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu 
pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Dokumenty lub oświadczenia , jakie musi zawierać oferta:
1.1 Wypełniony szczegółowo formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ
1.2 W celu wykazania spełniania  przez Wykonawców warunków, których mowa w art.22 

ust.  1  pzp  oraz  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o 
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.1 
pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 
2. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,  
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,   

3. 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  wykonywania  decyzji  właściwego  organu  - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego,  potwierdzające  odpowiednio,  że 
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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  wykonywania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,

5. wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi  wraz  z  informacjami  na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że 
osoby,  które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  z 
uwzględnieniem  spełnienia  wymogów  pkt.7.3  do  SIWZ,  wg  wzoru  stanowiącego 
załącznik nr 3 do SIWZ,

6. wykaz robót budowlanych wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  wraz z  podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania   -  wg 
wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  4  do  SIWZ  oraz  z  załączeniem  dowodów 
dotyczących  najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 7.2 
SIWZ,

7. 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,  z  uwzględnieniem  wymogu 
opisanego w pkt 7.4 a),

8. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzająca  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  wystawiona nie wcześniej  niż 3 
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  z  uwzględnieniem  wymogu 
opisanego w pkt .7.4 b) 

1.3.  Kosztorys  ofertowy,  który  winien  być  zgodny  wartościowo  z  wynagrodzeniem 
ryczałtowym zaoferowanym przez wykonawcę, w ramach oferty. Kosztorys winien być 
sporządzony  metodą  uproszczoną  z  podaniem  parametrów  cenotwórczych  oraz  z 
zestawieniem R, M i S.
Do kompletu kosztorysów ofertowych, sporządzonych w cenach netto, należy dołączyć 
zestawienie  kosztorysów,  zwierające  ich  wartości  netto,  jeśli  tych  kosztorysów  jest 
więcej.

1.4 Zaparafowany na dowód akceptacji przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji 
Wykonawcy wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

1.5 Dowód wniesienia wadium 
1.6 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
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UWAGI:
- dokumenty składane przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginałów 
lub kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający 
może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości.
-  złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów 
albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy 
z dnia 6.06.1997 roku - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  powoduje  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  o 
udzielenie zamówienia publicznego.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  

2.1 Zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2.2),  8.1.2.3),  8.1.2.4) SIWZ składa 
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 

zdrowotne albo 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.

2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.1 SIWZ 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów 
wystawienia dokumentów określone w pkt 8.2.1.SIWZ stosuje się odpowiednio. 

2.3. Dokumenty i oświadczenia,  o których mowa w pkt 8.2 SIWZ, sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGI:
Ocena spełnienia wymienionych w pkt 7 warunków dokonana zostanie w oparciu o 
informacje  zawarte  w  wymienionych  w  pkt  8  oświadczeniach  i dokumentach  na 
zasadzie spełnia / nie spełnia
Złożenie  oferty  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  w  całości  warunków  zawartych 
w niniejszej specyfikacji 
Od wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z projektem, dostarczoną 
specyfikacją  istotnych warunków zamówienia,  a  także  zaleca  się  dokonanie  wizji 
lokalnej na terenie przyszłej budowy.

 Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy, 
 Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni uznane zostaną za odrzucone.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty 
oraz podpisaniem umowy z  zastrzeżeniem art. 93 ust.4. 

3.  Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
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3.1.  Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie  zamówienia.  W tym przypadku 
ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
zobowiązania. 

3.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie  zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Wszelką  korespondencję  związaną  z 
prowadzonym  postępowaniem  Zamawiający  będzie  prowadził  wyłącznie  z 
ustanowionym pełnomocnikiem.  Z  tego  względu  należy  w ofercie  wyraźnie  wskazać 
pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. 

3.3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie 
załączniki  powinny  być  podpisane  przez  pełnomocnika  ustanowionego  przez  tych 
Wykonawców. 

3.4.  W  przypadku,  kiedy  kilku  Wykonawców  składa  ofertę  wspólnie,  do  oferty  należy 
załączyć: 

1. pełnomocnictwo,  podpisane  przez  upoważnionych  przedstawicieli  wszystkich 
pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w 
oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, 

2. dokumenty  wymienione  w   pkt  8.1.2.2),  8.1.2.3)  oraz  8.1.2.4)  SIWZ wystawione 
indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

3. oświadczenie  każdego  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się   o  udzielenie 
zamówienia  - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 

4. oświadczenie  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  – 
oświadczenie z art. 22 ustawy– Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało 
podpisane  przez  należycie  umocowanego  pełnomocnika  wykonawców  wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu,

5. wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego 
załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, 

4.  Każdy  Wykonawca  przedłoży  tylko  jedną  ofertę.  Oferty  wykonawcy,  który  przedłoży 
więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.  Wykonawca  wskaże  w  ofercie  części  zamówienia,  które  zamierza  powierzyć 
podwykonawcom.  Brak  takich  informacji  w  ofercie  oznacza  że  Wykonawca  całość 
zamówienia wykona własnymi siłami.

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów.
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9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Wykonawca określa cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o dokumentację 
projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, a także przedmiar robót 
stanowiące załączniki do SIWZ, sporządzając kosztorys ofertowy.

2. Wymaganą metodą kalkulacji ceny ofertowej jest metoda uproszczona z dołączeniem do 
kalkulacji wykazu R,M i S .

3. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.  Jeżeli  Wykonawca zamierza  podzlecać  części  robót,  to  przedmiary  na wykonanie  tych 
robót  powinny być wyodrębnione.

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie pozycje wymienione w przedmiarze, 
oraz wynikające z dokumentacji projektowej. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione 
przez wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się 
będzie,  że  zostały  ujęte  w  cenach  innych  pozycji  wymienionych  w  przedmiarze. 
Jakiekolwiek rozbieżności  pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót,  oraz 
pominięcia  pozycji  nie  będą  miały  wpływu  na  prawidłowość  obliczenia  ceny  oferty. 
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie 
z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  sztuką 
budowlaną, oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

6.  Cena  określona  przez  wykonawcę  jest  ceną  ryczałtową  i  musi  uwzględniać  wszystkie 
wymagania  niniejszej  specyfikacji  oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie 
wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  realizacji 
przedmiotu zamówienia, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała 
zmianom.  W  przypadku  podmiotów  zagranicznych  składających  ofertę  w niniejszym 
postępowaniu  zamawiający  doliczy  do  ceny  oferty  podatek  od  towarów  i usług,  który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu  umowy,  a  nie  wyszczególnione  w żadnej  pozycji  Przedmiarów Robót,  w tym 
m.in.:

a) koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zużycie 
mediów, budowa dróg dojazdowych, itp.) oraz koszt likwidacji zaplecza budowy,

b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót, 

c) usługi obce na rzecz budowy, 

d) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,
e) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy (jeśli przewiduje się 

podwykonawców),

f) koszt zajęcia pasa drogowego i chodników  na czas prowadzenia robót, 
g) wszystkie podatki, opłaty, itp. , 

h) koszty dostosowania się do wymagań STWiORB obejmującej wszystkie warunki i 
obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w Przedmiarach robót, 

i) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu   innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.

8. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty –załącznik nr 1 do specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia.  Wszelkie  kwoty  wprowadzone  do formularza  oferty 
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należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie 
z zasadą określoną w § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 roku, 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (t. jedn. Dz. U. 
z  2008 r.,  nr 212, poz.  1337 z późn.  zm.)  – „końcówki poniżej  0,5 gr.  pomija  się,  a 
końcówki 0,5 gr. i wyższe, zaokrągla się do 1 gr.”

10.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
  

1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  6.000,00 PLN. 
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w 

Raciborzu nr rachunku  91 8475 0006 2001 0011 6189 0006 informacją na przelewie - 
wadium  przetargowe  na  zadanie Zagospodarowanie  terenu  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  w  związku  z  budową 
kompleksu lekkoatletycznego w ramach projektu pn.: „Bliżej sportu – budowa kompleksu 
lekkoatletycznego  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w 
Raciborzu”

3. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy 
jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust.  5  pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości),  to  oryginał  wadium  można  zdeponować  w  sekretariacie 
Zamawiającego lub w odrębnej kopercie dołączyć do oferty, 

Wnoszona  przez  Wykonawcę  ubezpieczeniowa  lub  bankowa  gwarancja  zapłaty 
wadium  musi  mieć  charakter  samoistny,  nieodwołalny,  bezwarunkowy  oraz  być 
płatna  na  pierwsze  pisemne  żądanie  zamawiającego  bez  konieczności  spełniania 
jakichkolwiek  dodatkowych  warunków  poza  oświadczeniem  zamawiającego,  iż 
wystąpiła którakolwiek z okoliczności określonych w pkt 10.6 lub 10.7 SIWZ

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Poręczenie  lub  gwarancja,  o  którym  mowa  powyżej  powinno  być  ważne  przez  okres 
związania  ofertą,  powinno  dotyczyć  konkretnego  zamówienia  i  zawierać  klauzulę  o 
dostępności  środków  przez  Zamawiającego  w  okresie  trwania  procedury  udzielania 
zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.
Wadium  składane  w  formie  pieniężnej  uważać  się  będzie  za  wniesione  wtedy,  kiedy 
znajdować się będzie ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert (decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego) .

5.  Wykonawca,  którego  oferta  nie  będzie  zabezpieczona  akceptowalną  formą  wadium 
zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona zwrotu 
wadium zgodnie z art. 46 ustawy. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot 
nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  w  ofercie  przez  Wykonawcę,  a 
wniesione w innej formie – zostanie zwrócone zgodnie z zapisem, np. w gwarancji,
Wadium  wniesione  w  pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi
z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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6.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca,  którego oferta 
została wybrana:
-  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach 

określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.  Zamawiający  zatrzymuje  również  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca 
w odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy,  nie  złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, 
chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust.3, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie 
określonym przez Zamawiającego.

11.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Z     WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB   
DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji zawierającej wnioski, zawiadomienia 
oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego, w formie pisemnej, lub  faksem. 
Korespondencję zawierającą oświadczenia i dokumenty przekazaną za pomocą faksu uważa 
się za złożoną w terminie, jeżeli została przekazana w taki sposób, że można zapoznać się z 
jej treścią przed upływem terminu. Korespondencja ta winna być niezwłocznie przekazana w 
formie pisemnej Zamawiającemu.
W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji za pomocą 
faksu  na  żądanie  nadawcy  adresat  obowiązany  jest  niezwłocznie  potwierdzić  otrzymanie 
dokumentu.

2. Korespondencję należy  kierować na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Kozielska 19,
fax: 32 /415-44-59,  

3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp.  Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 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 oraz będą one opublikowane 
na stronie http://bip.smsraciborz.pl  , menu przedmiotowe: zamówienia publiczne (aktualne)

4.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
- w sprawach proceduralnych -   Ewa Praszelik  fax 32/ 415 36 45
- sprawach technicznych  - Piotr Jakuszewski fax  32/415 44 59

6.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przesyłane  faksem  należy 
przekazywać w dni  robocze w godzinach 8.00 -  15.00.  Wpływ po godz.  15.00 będzie 
traktowany jako wpływ faksu w kolejnym dniu roboczym. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin  związania  ofertą  upływa  po  30  dniach  od  daty  terminu  składania  ofert 
lub po podpisaniu umowy.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

a) oferta  musi  być  sporządzona  w formie  pisemnej,  czytelnie,  zgodnie  z  załączonym 
formularzem ofertowym w języku polskim i  podpisana wraz z  załącznikami  przez 
upełnomocnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  (Wykonawców),  uprawnionego 
do reprezentowania firmy na zewnątrz, 

b) dołączone  do  oferty  dokumenty  winny  być  aktualne,  mogą  być  przedstawione  w 
formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, powyższa forma dotyczy również 
dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3  ustawy pzp

c) poprawki  winne  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby 
uprawnionej, 

d) cena oferty wraz z informacją o podatku VAT musi być podana cyframi i słownie  
w  walucie  polskiej,  zgodnie  z  kosztorysami  ofertowymi  zawierającymi  ceny 
jednostkowe,

e) oferta musi zawierać oświadczenie o formie wniesienia wadium, 
f) ofertę  należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  nieprzejrzystej  kopercie  lub 

opakowaniu, zaadresowaną do Zamawiającego na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Kozielska 19,
z oznaczeniem: 
Oferta dla ZSOMS w Raciborzu, nie otwierać przed  18.09.2014r godz. 1030

Przetarg  nieograniczony:  Zagospodarowanie  terenu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w związku z budową kompleksu lekkoatletycznego w 
ramach projektu pn.:  „Bliżej  sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, 
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

g) niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty,

h) wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
specyfikacji,

i) oferta  powinna  obejmować  całość  zamówienia,  nie  dopuszcza  się  składania  ofert 
częściowych,
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j) wykonawca  ma  obowiązek  wskazać  w  ofercie  część  zamówienia,  którą  powierzy 
podwykonawcom, 

k) zamawiający  wymaga,  aby  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) były oddzielone od pozostałej części oferty i 
oznaczone  jako  „tajemnica  przedsiębiorstwa”.  Informacje  stanowiące  tajemnicę 
przedsiębiorstwa  wykonawcy,  powinny  zostać  przekazane  w  taki  sposób,  by 
Zamawiający  mógł  z  łatwością  określić  zakres  informacji  objętych  tajemnicą.  Na 
pierwszej  stronie oferty należy podać  numery stron oferty zawierające  informacje, 
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

l) tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji  powszechnie znanych lub tych, 
których  treść  każdy  zainteresowany  może  legalnie  poznać.  W  szczególności  nie 
można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia i warunków płatności. 

m) brak stosownego zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa będzie traktowany jako 
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do 
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

n) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z dokumentacją 
przetargową,  „Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia”,  a  także  zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania 
umowy,

o) oferty  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  w całości  warunków zawartych  w niniejszej 
Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu,

p) zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  lub  odrzuci  oferty  nie  spełniające  wymagań  
niniejszej specyfikacji i ustawy pzp,

q) każdy  Wykonawca  może  złożyć  w  niniejszym  przetargu  tylko  jedną  ofertę,  nie 
dopuszcza  się możliwości  składania  oferty  alternatywnej  lub  wariantowej  pod 
rygorem odrzucenia oferty.

r) wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  i  wymaganymi  dokumentami  należy 
kolejno ponumerować.

s) w  przypadku  składania  oferty  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie  zamówienia,  włączone  do  oferty  kopie  dokumentów  wszystkich 
podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w 
tym wypadku przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela konsorcjum lub 
spółki.

t) dokumenty  oraz  załączniki  powinny  zostać  wypełnione  przez  Wykonawcę  ściśle 
według  warunków  i  postanowień  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia bez dokonywania w nich zmian w zakresie treści przez Wykonawcę. 

u) w  przypadku,  gdy  jakakolwiek  część  powyższych  dokumentów  nie  dotyczy 
wykonawcy, wpisuje on “nie dotyczy”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kozielskiej  19 w Raciborzu,
    Sekretariat (parter) w terminie do dnia  18.09.2014r. do godziny 1000 .
2. Wszystkie  oferty otrzymane  przez Zamawiającego po terminie  podanym wyżej  zostaną 

odesłane  wykonawcom  nie  otwarte.  W  przypadku  przesyłania  oferty  pocztą,  lub 
posłańcem, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie 
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zostanie  doręczona do Zamawiającego.  Pełne  ryzyko  nie  doręczenia  oferty  w terminie 
spoczywa na Wykonawcy  

3. Wykonawca  może  otrzymać  pisemne  potwierdzenie  złożenia  oferty  z  odnotowanym 
    terminem jej złożenia. 
4. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
5. Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sali  narad  (parter)  w  dniu 

18.09.2014r.  o godzinie 1030 
6. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecności

Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy  protokół
z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

7.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu  przed  terminem  składania  ofert  określonym  w  pkt.14.1.  Powiadomienie  o 
wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone 
w sposób wskazany w pkt.13 f SIWZ , a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem 
“Zmiana” lub “Wycofanie”. 
Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  i  wprowadzić  zmian  w ofercie  po  upływie 
terminu składania ofert.

15.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Ocena ofert zostanie dokonana wg następującego kryterium:

l.p. Opis kryteriów oceny
Znaczenie

(w %)

1  Cena 100%

Sprecyzowanie kryterium oceny ofert:

1. W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy 
wskaźnik - cena – zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : b) x 100 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, 

b) b - wartość oferty badanej, 

c) 100 - wskaźnik stały,
2. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom

określonym w ustawie pzp i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została
uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane
kryterium wyboru oferty.

3.  Zamawiający  dokona  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  jeśli  w  postępowaniu  zostanie 
złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

4.  W celu wyboru Wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane 
pod  względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 16



terminów  wykonania  zamówienia  publicznego,  gwarancji.   Zamawiający  poprawia 
omyłki  w  ofercie  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  87  ustawy,  niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.

5.  Zamawiający wezwie wykonawców do dokonania czynności, o których mowa w art. 26 
ust. 3 i 4 ustawy, o ile zaistnieje taka potrzeba.

6.  Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwracać 
się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty - w trybie 
art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych 
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O wyborze oferty Zamawiający 
zawiadomi  niezwłocznie  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 93 ust. 
1 ustawy.

16.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 
W     SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, 
którzy  złożyli  oferty.  Wybranemu  Wykonawcy  Zamawiający  wskaże  termin  i miejsce 
podpisania umowy.
2. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta wg zasad określonych w art. 94 ustawy 
i na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 
oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego – nie 
później niż dzień przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy 
regulującej współpracę podmiotów działających wspólnie.
4.  W przypadku,  gdy umowę podpisuje  inna osoba /  osoby,  niż  wskazana /  wskazane w 
dokumentach rejestrowych, należy złożyć  pełnomocnictwo do zawarcia  umowy w imieniu 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę / osoby upoważnione zgodnie 
z wypisem z odpowiedniego rejestru.

17. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  jest  zobowiązany  do  wniesienia  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 
(ceny brutto) w jednej lub w kilku następujących formach:
1. pieniądzu na  rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Raciborzu nr 
rachunku 91 8475 0006 2001 0011 6189 0006
2.  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 
kredytowej,  z  tym,  że  zobowiązanie  kasy  jest  zawsze  zobowiązaniem  pieniężnym, 
udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,
3. gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony 
zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o 
bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na pierwsze pisemne żądanie 
beneficjenta,  bez  spełniania  żadnych  dodatkowych   warunków.  Treść  gwarancji  należy 
przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania.
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4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  umowy.  Zamawiający  zwróci  70% zabezpieczenia  w terminie  30 dni  od  dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
6. Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady.  Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później  niż w 15 dniu po 
upływie  okresu  rękojmi  za  wady.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy w formie  innej   niż  pieniądz,  wymaga się  aby termin  obowiązywania 
zabezpieczenia był dłuższy o 30 dni od terminu realizacji umowy.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej  niż 
pieniądz,  wymaga się aby termin obowiązywania zabezpieczenia był  dłuższy o 30 dni od 
terminu realizacji umowy.
8.  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej  niż 

pieniądz  oraz  konieczności  wprowadzenia  zmiany  terminu  realizacji  zakończenia 
inwestycji,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia  Zamawiającemu  (  przed 
podpisaniem  stosownego  aneksu  do  umowy)  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy  w  wysokości  określonej  powyżej  na  wydłużony  okres  realizacji  pod  rygorem 
odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  §  8  ust.  2f  umowy  będącej 
załącznikiem nr 6 oraz  punktem 17 ust. 1.7 SIWZ

10.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  umowy,  zabezpieczenie  staje  się  własnością 
Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  pokrycia  roszczeń  za  nienależycie  wykonane 
roboty i sfinansowanie robót naprawczych.

18.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR 
UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  WYMAGA  OD  WYKONAWCY, 
ABY     ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO   
NA     TAKICH WARUNKACH.  

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych 
jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 6 do niniejszej SIWZ
Zamawiający wskazuje, że załącznikami do umowy będą:

- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- wzór karty gwarancyjnej;
- oferta Wykonawcy

Zmiany do Umowy możliwe są jedynie  w trybie  art.  144 ustawy.  Zmiana Umowy może 
nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności. 

W  związku  z  powyższym,  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  istotnych 
postanowień  Umowy w stosunku  do  treści  Oferty  Wykonawcy,  w  szczególności  poprzez 
zmianę odpowiednio sposobu realizacji robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub ceny w 
następujących okolicznościach: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 18



- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Robót;

- zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym w takim przypadku zmianie ulegnie 
stawka podatku VAT, kwota podatku VAT i kwota ceny brutto;

-  rezygnacji  z  części  Robót,  jeżeli  taka  rezygnacja  będzie  niezbędna  dla  prawidłowej 
realizacji Umowy;

-  obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności realizacji Robót;

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany osób personelu Wykonawcy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy;

- zawieszenia Robót lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania;

-uzasadnionych,  niezawinionych  przez  Wykonawcę  przerw  w  realizacji  Umowy 
spowodowanych siłą wyższą; 

- wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych;

- zmiany osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją Umowy;

-  zmiany  rachunku  bankowego  i  innych  danych  zarówno  Wykonawcy,  jak 
i Zamawiającego;

-  zmiany  technologii  wykonania  Robót,  lub  zmiany  materiałów  i/lub  urządzeń,  jeżeli 
nowe  rozwiązania  będą  korzystne  dla  Zamawiającego,  przy  zachowaniu 
niepogorszonych standardów jakościowych;

-  nieprzewidziane  utrudnienia  w  związku  z  robotami  prowadzonymi  przez  innego 
wykonawcę hali sportowej, 

Zamawiający nie przewiduje udzielić zaliczki na poczet wykonania umowy.

19.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ,  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy (art. 179 i następne 
ustawy).

20. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający  dopuszcza   wykonanie  przedmiotu  zamówienia   przy  udziale 
podwykonawców. 

2. Zamawiający   nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust.2.

3. Wykonawca,  podwykonawca   lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty budowlane,  jest  zobowiązany w trakcie  realizacji  zamówienia publicznego na 
roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy,  przy  czym 
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający  w  terminie  7  dni  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków określonych w 
umowie z generalnym wykonawcą i zatwierdzonym harmonogramie robót,

5. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający  w  terminie  7  dni  zgłasza  pisemny  sprzeciw  do  umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku niespełnienia 
wymagań określonych w SIWZ.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w w/w 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

20. Załączniki do SIWZ
Nr 1 – formularz oferty,
Nr 2 – Oświadczenie art. 22 ust.1 pzp oraz art.24
Nr 3-   Wykaz osób
Nr 4-   Wykaz robót budowlanych
Nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
Nr 6 -  projekt umowy,
Nr  7-  dokumentacja  projektowa  (przedmiar  robót,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i 

odbioru robót, rysunki techniczne ).

        Z A T W I E R D Z A M:
 

.......................................................
(podpis)
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