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Oleśnica, dnia 02.10.2008r. 

 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
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PROWADZONYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
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szkoŁy podstawowej OleŚnicA. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
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SPECYFIKACJA ISTOT/YCH WARU/KÓW ZAMÓWIE/IA 
  

Nazwa zamówienia publicznego: 

przebudowa ogrodzenia działki budynku 

szkoŁy podstawowej OleŚnicA. 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 
ul. Szkolna 9  
28-220 Oleśnica 
Tel/fax: (041) 377-40-27 
Strona WWW: www.bip.gminy.com.pl/olesnica 
E-mail: alicja_kot@wp.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek: od 7:00 do 15:00  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39- 46 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. 'r 223 poz. 1655 z 

póź. zm). 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U z 2007 r. 'r 223 poz. 

1655 z póź. zm). 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane, (Dz. U z dnia 24 maja 2006 r. 'r 87, poz. 605),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U z dnia 19 grudnia 2007 r. nr 241 poz. 1763), 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia dotyczy:  
Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica. 
Roboty związane z przebudową ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej 
Oleśnica będą polegały na wykonaniu następujących robót: 
 

- wykop dla poszerzenia fundamentów pod słupki, 
- uzupełnienie stóp fundamentowych pod słupki betonowe,  
- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych   
-    wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  
-    izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – pierwsza 

warstwa,    
- cokół ogrodzenia z cegieł licowane cegłami klinkierowymi równocześnie z wykonaniem 

cokołu, 
- słupki ogrodzeniowe o wysokości 1.6 m z cegły klinkierowej,  
- nakrywy słupków, 
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- nakrywy z elementów ceramicznych cokołu ogrodzenia  
- ogrodzenie z elementów metalowych ze stali zimnogiętej ze słupkami pośrednimi z rur fi 

80 mm i wys. 1,60 m 
- furtka wysokości 1.60 m szerokości 2 m z siatki w ramach stalowych na gotowych 

słupkach z pasem dolnym z blachy, 
- malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji 

szkieletowych, 
- malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  
Kod CPV: 45.34.20.00-6  wznoszenie ogrodzeń 
Szczegółowy zakres zawierają przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
SIWZ. 
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacja techniczną 
wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 
 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2008 
roku. 
  
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; [do oferty należy załączyć  aktualny 

odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające iż profil prowadzenia działalności przez oferenta jest zgodny z 

przedmiotem zamówienia].  

1.2   Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  ['ależy przedłożyć dokumenty 

potwierdzające iż: 

-  Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie,  przynajmniej trzy roboty budowlane odpowiadające zakresem i wartością 

przedmiotowi zamówienia, 

1.3   Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; [Wykonawca zaakceptuje warunki płatności proponowane przez Zamawiającego, tj.  
Termin płatności należności Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek.  
Wykonawca załączy do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ]  

1.4     Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. [Wykonawca 

zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w niniejszej specyfikacji, 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa 
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zamówień publicznych załącznik nr 3 niniejszej SIWZ].  

 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który: 
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji,  
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,   
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli: 
- jest niezgodną z ustawą  
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,  
- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,  
- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,  
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 
1. Dokumenty wymagane: 
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 
- kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa 
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3. 
  
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w 
postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 
-wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 
-wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca - załącznik nr 5. 
 
C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa 
następujące oświadczenia lub dokumenty: 
-Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o 
zamówienie publiczne składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 
-Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,                                   
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.   
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. 
„D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-
8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert  
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa 
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2. 
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-Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.    
 
Powyższe dokumenty należy złożyć dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty 
składane są wspólnie.   
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych na każdej stronie za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1.Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3) Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego 
Pytania muszą być skierowane na adres: 
 
adres (firma): Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 
faksem: (041) 377 40 27 
lub na adres e-mail: alicja_kot@wp.pl 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.  
  
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko: Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 
imię i nazwisko: Piotr Strzelecki  
tel. (041) 377 40 27 
fax.  (041) 377 40 27 
w terminach: od poniedziałku do piątku 
w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00   
 
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest: 
stanowisko:    Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 
imię i nazwisko: Piotr Strzelecki  
tel. (041) 377 40 27 
fax.  (041) 377 40 27 
e-mail: alicja_kot@wp.pl 
w terminach: od poniedziałku do piątku 
w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00   
 
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 
dni przed upływem terminu składania ofert. Treść odpowiedzi Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej: www.bip.gminy.com.pl/olesnica 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 
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upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną 
niezwłocznie, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza także na stronie internetowej: 
www.bip.gminy.com.pl/olesnica 
 
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O 
przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w 
ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacja ta 
zostanie zamieszczona na stronie www.bip.gminy.com.pl/olesnica. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
A. Przygotowanie oferty 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 



 8

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań  
- W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.  
 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego: 
w siedzibie zamawiającego Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w 
Oleśnicy ul. Szkolna 9 28-220 Oleśnica  
Pokój nr „sekretariat” 
do dnia 2008 – 10 – 24 do godz. 9:30  
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres:  
siedziby zamawiającego Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego  
w Oleśnicy ul. Szkolna 9 28-220 Oleśnica  
3. Oznakowane oferty następujące: 
„Przebudowa ogrodzenia działki budynku Szkoły Podstawowej Oleśnica ul. Szkolna 9  
28-220 Oleśnica”. 
Ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, umieścić napis: "/ie 
otwierać przed 24.10.2008 roku, godz. 1000". 
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu. 
5. Miejsce otwarcia ofert: 
siedziba zamawiającego Publiczna Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Oleśnicy 
ul. Szkolna 9 28-220 Oleśnica  
Pokój nr „świetlica” 
dnia 2008 –10 – 24 o godz. 10:00. 
6. Sesja otwarcia ofert 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 
płatności. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich (PLN) 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT   
- Ryczałtowa cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i musi zawierać wszelkie 
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Wyliczenie ceny winni być sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 
„Kosztorys ofertowy” niniejszej SIWZ 
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen,   
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
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stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia   
- Tam, gdzie w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz kosztorysie, zostało 
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 
1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne 
określone niniejszą specyfikacją, 
1.3 złożone oświadczenia lub dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,  
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  
------------------------------------------------------------------ 
| Nazwa kryterium                                           |Waga    | 
------------------------------------------------------------------ 
|Cena brutto                                                     |  100     | 
----------------------------------------------------------------- 
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
 
Nazwa kryterium:              Cena oferty brutto 
Punkty  za  w/w  kryterium  będą  liczone  wg  wzoru: 
           Wx = ( Cmin : Cx ) x 100   
 gdzie : 
Wx -  ilość  punktów  przyznanych  danej  ofercie  za  cenę  brutto (z VAT)  realizacji  całego  
zamówienia  
 Cmin  - minimalna  cena  brutto ( z VAT )  zaoferowana  w  przetargu 
 Cx  -   cena  brutto (z VAT )  podana  przez  oferenta,  dla  którego  wynik  jest  obliczany 
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w 
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ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,   
- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gminy.com.pl/olesnica  
5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 
wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:  
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 
odrębnym pismem. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto podanej w ofercie w następujących 
formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  

KBS oddział Oleśnica 

/r rachunku 50 8591 0007 0160 0810 0042 0081 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  
2. 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. 
3.  W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru 
robót,  a pozostała część, tj. 30 % zwrócone zostanie w przypadku należytego wykonania robót 
i nie występowania wad fizycznych w okresie gwarancji w ciągu 15 dni po upływie okresu 
gwarancji wraz z powstałymi odsetkami.  
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4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty. 
5.     Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
5.1.  w dniu następnym licząc od dnia odbioru ostatecznego robót, 
5.2.  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy       
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 
5.3.  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
6.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancji za 
wykonane roboty, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  
2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również 
Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. 
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. 
5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz: 
a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
b. zawierać żądanie Protestującego, 
c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 
6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza go również na stronie internetowej www. 
bip.gminy.com.pl/olesnica na której jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców 
do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się 
Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania: 
1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu, 
2) do upływu terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 3 pkt. 1 ustawy, jeżeli protest 
dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 
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Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w 
zakresie zarzutów zawartych w proteście. 
Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię 
Wykonawcy wnoszącemu protest. 
8. Zamawiający – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie 
protestu – rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
1) treści ogłoszenia, 
2) postanowień SIWZ, 
3)wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert 
i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Protest inny niż w/w Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 
Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie 
podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub 
postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana. 
 
XVIII. Opis części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
   
XIX. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   
 
XX. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt  6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
  
XXI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna. 
1. Adres poczty elektronicznej: alicja_kot@wp.pl 
2. Adres strony internetowej: www.bip.gminy.com.pl/olesnica 
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej.  
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
  
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych.  
 
XXVII. Postanowienia końcowe 
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Zasady udostępniania dokumentów  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty  
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,00 zł. 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
XXVIII. Załączniki  
Załączniki do specyfikacji: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy. 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy PZP. 
Załącznik nr 4 – Wykaz personelu / podwykonawców. 
Załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodowe. 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót. 
Załącznik nr 8 – Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru. 
Załącznik nr 9 – Graficzna ilustracja ogrodzenia 
Załącznik nr 10 – Plan zagospodarowania 
 
 
 
Oleśnica, 2008-10-02 
 

 


