
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
z dnia 6 czerwca 2007 r. o wartości zamówienia  
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
60 000 euro  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Broniewskiego 16, 
woj. łódzkie, pow. piotrkowski  
www.zpsnr3.w.pl. 

e-mail: mareks@bwa162.internetdsl.tpnet..pl,  
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na: 

Określenie przedmiotu zamówienia 

          Remont dachu budynku Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu  
        w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16 
 
Uprawnieni do kontaktów z oferentami  w godz. 800 –1300 
mgr inż. Władysław Pawlicki (przedmiot zamówienia) – ZSP nr 3 w Piotrkowie Tryb. 
Aleksandra Trajdos (procedura) – ZSP nr 3 w Piotrkowie Tryb. 
Wspólny słownik zamówień (CPV):     45000000 Roboty budowlane 

                                                                45261910 Naprawa dachów 

                                                                45261210 Wykonywanie pokryć dachowych 

                                                                45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe                                                  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  do dnia 15.11.2007 r. 

Wadium: nie obowiązuje. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- w celu potwierdzenia Wykonawca załączy 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. 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.  

- Wykonawca musi wykazać, że posiada wieloletnie doświadczenie 
zawodowe i w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej dwa zamówienia o 
zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego 
przetargu. 

- Wykonawca musi posiadać w pełni sprawne jednostki sprzętu i środki 
transportu niezbędne do wykonania zamówienia. 

- mają do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami 
odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca 



przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko: kierownik robót w zakresie 
robót budowlanych. 

               Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia   
                            budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  
                            w budownictwie, o których mowa w ustawie 

               Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów  

                            Budownictwa) – odpowiadające zakresowi i przedmiotowi zamówienia . 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki 
wykonawca spełnił. 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Czy wykorzystana będzie aukcja elektroniczna - nie 

Kryteria oceny ofert: cena (koszt) - 100% 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ :  www.zspnr3.w.pl 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej można odebrać  
w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Tryb. w sekretariacie, 
97-300 Piotrków Tryb., ul. Broniewskiego 16;  

Oferty należy składać w sekretariacie  siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3   

97-300 Piotrków Tryb., ul. Broniewskiego 16, od godz. 800 – 1500 

Termin składania ofert upływa dnia  06.06.2007 r. godz. 1000 

Termin związania ofertą: liczba dni 30 od ostatecznego terminu składania ofert 

Data godzina i miejsce otwarcia ofert dnia .20.06.2007 r. o godz. 1100 w  p. nr 1 Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Broniewskiego 16 

Data opublikowania ogłoszenia na stronie internetowej: 06.06.2007 r. 
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Czerwiec 2007 r. 



Wymagania ogólne wykonania robót 
 
- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji 
zamówienia, 
- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające:  

• uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej, 

• posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa 

- wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność  

z kryteriami właściwych przepisów o dokumentów technicznych, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub 
Aprobatą techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy zgodnie z R MB i PMB (Dz. U nr 13 z dnia 14.04.1972 z poźn. zm. ),- warunkiem 
koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją 
techniczną i kosztorysem ślepym, w którym znajduje się również przedmiar robót dotyczący 
przedmiotowego zamówienia. 
 
UWAGA! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu. 
 
Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia dostępna jest  w sekretariacie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16 tel. 044 649 57 62,  
fax 044 648 65 65 lub na stronie internetowej www.zspnr3.w.pl 
 
Wykonawca na wykonane roboty zobowiąże się udzielić minimum 3 lata gwarancji,  
licząc od dnia odbioru robót. 
 
Termin wykonania zamówienia:  do dnia 15 listopada 2007 r. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym  

i technicznym, a także zatrudniają pracowników przygotowanych do wykonania zamówienia – 
udokumentują, że w ostatnich 3 latach wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o 
podobnym charakterze i złożoności. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
5. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
6. Wykonawcy zobowiązani są do załączenia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
i dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia 
tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem 
postępowania. 

 
MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Broniewskiego 16, 97-300 Piotrków Tryb.  
w sekretariacie do dnia 20 czerwca 2007 r. do godz. 10.00. 
 
Otwarcie ofert w dniu 20 czerwca 2007 r. o godz. 11.00. 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  14 dni. 



 
 
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 
 
 
       W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym  

pn:  Remont dachu budynku szkolnych pracowni nauki zawodu 

w Piotrkowie Tryb. 
 
w załączeniu przekazujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy  

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 
22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu. 
 
Tom II: WARUNKI KONTRAKTU – projekt umowy 
 
Tom III:           SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

  
Oczekujemy na Państwa ofertę pod adresem podanym w Instrukcji dla Wykonawców przed 
dniem  20.06.2007 r. o godz. 10.00czasu lokalnego. 



 Tom I Tom I Tom I Tom I    

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

WRAZ Z FORMULARZAMI 

 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ: 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy  

Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków 
uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu 
 



Rozdział 1 
Instrukcja dla Wykonawców 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

97-300 Piotrków Tryb. ul. Broniewskiego 16 

tel. (44) 649-57-62 

fax 648-65-65 

e-mail: mareks@bwa162.internetdsl.ptnet.pl 
 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument zatytułowane jest: 

„Remont dachu budynku szkolnych pracowni nauki zawodu w Piotrkowie Tryb.” 
 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 
podany tytuł. 
 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

 
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w pkt 3.1. 

4.  FINANSOWAIE ZAMÓWIENIA 
            Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków ZSP nr 3 

 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest : 

Remont dachu budynku szkolnych pracowni nauki zawodu w Piotrkowie Tryb. 
 
CPV: 

4500000 Roboty budowlane 

45261910 Naprawa dachów 

45261210 Wykonywanie pokryć dachowych 

45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 
Zakres robót: 

- zgodnie z przedmiarem robót. 
  
 



5.2.     Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia 
i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
5.2. Przedmiot zamówienia określony został w  niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
5.4.     Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie  
do dnia 15.11.2007r. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
7.1.Warunki ogólne  
7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez 

Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
Pzp: 

  
1) wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 
2) wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 
3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 



osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 
10) wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp 
 
7.1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również 
wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; 
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) 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 Pzp; 
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
7.1.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni  
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
7.1.4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
7.1.5. Wymagania określone w pkt 7.1.1. i 7.1.2. mają zastosowanie do wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  
 

7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału 
w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 
niniejszego Tomu. 

 
Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 



 
7.2.1.Potencjał kadrowy  

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. 
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione  
w poniższej tabeli. 
 
Lp.  

Stanowisko 
 
Wymagane uprawnienia 

1 2 3 
1. Kierownik robót  

w zakresie robót 
budowlanych 

Uprawnienia  konstrukcyjno-budowlane w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane 

 
7.2.1.1 Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1. 
 

7.2.2.Potencjał techniczny 
Wykonawca musi posiadać w pełni sprawne jednostki sprzętu i środki transportu 
niezbędne do wykonania zamówienia wymienionego w pkt. 5.1. 

 
7.2.2.1 Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 

 
7.2.3 Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać, że posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe  
i w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej dwa zamówienia o zakresie, złożoności  
i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu. 
 

7.2.3.1 Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.  

 
7.2.4. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. 

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW 
8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1 niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione 
dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem):  



8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
warunków uczestnictwa w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza 3.1. 

8.1.2. 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. 

8.2.      Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. 
            niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące 
            dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
            z oryginałem): 
8.2.1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.  
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych 
osób na stanowisko kierownika robót w zakresie robót budowlanych potwierdzające 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1 niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców.  
Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez 
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane  
i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów 

Budownictwa) – odpowiadające zakresowi i przedmiotowi zamówienia . 
8.2.2   Wykaz posiadanego sprzętu i środków transportu niezbędnych do realizacji 
            przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3.  
8.2.3 Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 
3.4. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  Wykonawca dołączy dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie wymienionych robót. 

8.3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2, 8.1.4 
i 8.1.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) 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 decyzji właściwego 
organu. 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.3., 
Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonych w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. 
Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) i c) oraz wymienione w zdaniu powyżej 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. b) powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące 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, o których mowa powyżej, 
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. Termin złożenia takiego 
oświadczenia być właściwy do ważności dokumentów określonej powyżej. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
 

8.4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione w pkt 8.1. 
winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia 
warunków szczegółowych dokumenty wymienione w pkt 8.2. winien przedłożyć  
w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których 
niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.  

8.5.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do 
           reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia  
           umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
 
9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
 
9.1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną 

ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.  

9.2.Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione 
      dokumenty: 
9.2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony  
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.2.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika 
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

9.3. Wyceniony kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.). 
9.4.   Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone: 
9.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8; 
9.5.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.6.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
9.8.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę 
      podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
      ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na 
      podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie 
      wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo  
      do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9.10.  
      i  9.11. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale 
      lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 



9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę  
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem 
na język polski w sposób określony w niniejszej IdW. W razie wątpliwości uznaje się,  
iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana 
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,  
etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości kartek. 

9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być 
zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.12, 
zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
nie mogą być udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.14. OFERTĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ I ZŁOŻYĆ W 1 ORYGINALE. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
97-300 Piotrków Tryb. 
ul. Broniewskiego 16 
 
oraz opisane: 

Oferta – „Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  

w Piotrkowie Tryb.” 

 
  
 „Nie otwierać przed dniem 20.06 2007 r., godz. 11oo” 

 
9.15. Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.14 nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

 
9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany  

do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 



o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno 
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.  

 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
   
10.1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na zadane pytanie, przesyłając treść 
pytania i odpowiedzi wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której SIWZ została opublikowana, pod warunkiem, że pytanie 
wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert,  
o którym mowa w pkt 12.1.  

 
10.2.   Pytania należy kierować na adres:  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
              97-300 Piotrków Tryb. 
              ul. Broniewskiego 16 
 

10.3.    W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi  jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

 
10.4.    Zamawiający wyznacza pana mgr inż. Władysława Pawlickiego, panią Aleksandrę 

Trajdos  do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
10.5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy przekazują pisemnie. 
 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz wyceny  

sporządzony na formularzach załączonych do SIWZ.  
 
11.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomie II 
niniejszej SIWZ.  

 
11.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  
 
11.4. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
 
11.5. Cenę należy podać zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zmianami). 
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza. 

 
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  
w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16 w sekretariacie ,w terminie do .20.06.2007 r.,  
do godziny 1000 czasu lokalnego.  



 
12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
13.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający może, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., max o dalsze 60 dni. Zgoda 
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie . 
 
13.3.W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O 
zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawców, którzy złożyli oferty .  

 
14. OTWARCIE I OCENA OFERT 
14.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 
 
14.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 3, w p nr1  w dniu 
20.06.2007 r., o godzinie 1100 czasu lokalnego. 

 
14.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
14.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

 
14.4.1. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia że zachodzą 

okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie 

z postanowieniami pkt 7.1.1., 
6) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się  

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
7) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

 
14.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) 



Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 14.9., 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

14.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie  
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  
na wysokość ceny. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
14.7.  Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.  
 
14.8.   Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę 
jednostkową, 
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,  
że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje 
się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, 
że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie  
nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część 
zamówienia wyrażone słownie; 
 

14.9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
15. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny.  
A) Cena kontraktowa (do zapłacenia) 100 % 
1% odpowiada 1 punktowi. 
 
A= Cena brutto oferty najtańszej X waga ceny (100%) 

           Cena brutto oferty badanej  

Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę,  
iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. 

  
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wenątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 



oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
15.2. 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 ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
15.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
15.3.1. nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 
15.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
15.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 15.2. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 
15.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć; 

15.3.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
 
15.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy: 
a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 
podając przyczyny faktyczne i prawne. 
 
16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana  

za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15. 
 
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 



17.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego  
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności,  
do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.  
17.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za 
wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się  
z jego treścią. 
17.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
17.4 W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 
17.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
17.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp. 
17.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,  
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i 
prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
17.8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
17.9 O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie 
wykonawców, którzy złożyli oferty. 
17.10. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 
protestu.  
17.11. 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, o którym mowa w niniejszej IdW; 
2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli protest dotyczy 
treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
17.12. 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.  
Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z niniejszą IdW nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane 
zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się  
w wyniku wniesienia protestu.  
Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z niniejszą IdW nie mogą 
następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.  
17.13. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 
1) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu 
lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; 



2) jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania; 
3) w przypadku wniesienia odwołania: 
a) z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku 
zespołu arbitrów  
 

17.14. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
1) treści ogłoszenia, 
2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert  
i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 
4) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert  
i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego 
 - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 
17.15.Protest inny, niż wymieniony w pkt. 17.14 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni 
od dnia jego wniesienia. 
17.16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 17.14 i 17.15, 
uznaje się za jego oddalenie. 
17.17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie 
wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest 
oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia 
protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana. 
17.18. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność 
lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 
1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania; 
2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań 
nie zostało uwzględnione. 
17.19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie 
wszystkich wykonawców. 
17.20. Do postępowania protestacyjno mają zastosowanie przepisy art. art. 179 – 183 ustawy 
Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Rozdział 2 
 

Formularz Oferty 
 

i Formularze załączników do Oferty 



 

 
 
Do 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

97-300 Piotrków Tryb. 

ul. Broniewskiego 16 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  
w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie. 

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto ______________ PLN 
 
(słownie złotych: ___________________________________________________________ )  
 
 
 
       ............................................................ 
       (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 



5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie ___________________  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: 

a)* ___________________________________________________________________  

(zakres i wartość powierzonych robót)  

_________________________________________________________________________ 

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

b)* _____________________________________________________________  

(zakres i wartość powierzonych robót) 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)  

9.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

10.OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

12.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

13.OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kartkach. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i warunków 
uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

 

__________________ dnia   __   __   2007 roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy / Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Formularz 2.1. 
 
 
 
 
(pieczęć 

Wykonawcy/Wykonawców) 

 
KOSZTORYS OFERTOWY 

 
REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLNYCH PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI 
ZAWODU  W PIOTRKOWIE TRYB. UL. BRONIEWSKIEGO 16 
Lp Wyszczególnienie robót Jed. 

miary 
Ilość 
jednostek 

Cena 
jednostkowa 
netto  

Razem wartość 
netto 

1. Rozebranie obróbek blacharskich 
dachu z blachy nie nadającej się 
do użytku 

 
 
m2 

 
 

99,75 

  

2. Rozebranie rynien z blachy nie 
nadającej się do użytku 

 
 
m. 

 
237,60 
 

  

3. Rozebranie rur spustowych  
z blachy nie nadającej się  
do użytku                        

 
m 

 

47,50                                                                             
  

4. Naprawa istniejących 
wywietrzaków dachowych 

 
m2 

 
56,85 

  

5. Tynki c-w kat. II na kominach   m2                                    3,80   

6. Demontaż zaworów poziomych  
nie naprężonych instalacji 
odgromowej 

 

                                                 
m 

 
 
465,50 

  

7. J.w. lecz pionowych    m                                       61,40   

8. Uzupełnienie pokrycia dachu 
dwoma warstwami papy asfaltowej 
(25% powierzchni) 

                                                   
m2   

 
420,05 

  

9. Obróbki blacharskie z blachy stal. 
ocynk. szer. ponad 25 cm 

                                                    
m2 

 
143,60 

  

10. Montaż rynien dachowych 
półokrągłych z blachy ocynk. 
(gotowe elementy – rynny) 

                                                    
m 

 
237,60 

  

11. Montaż rur spustowych okrągłych 
z blachy ocynk. (gotowe elementy 
– rury) 

                                                
m 

 
 

47,50 

  

12. Pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną dwuwarstwo 

 
m2 

 
1680,24 

  



13. Przewody instalacji odgromowej 
nie naprężane poziome 

                                                       
m 

 
465,50 

  

14. Przewody instal. odgromowej 
naprężane pionowe 

                                                        
m 

 
61,40 

  

15. Malowanie istniejących 
wywietrzaków  dachowych 

                                                      
m2   

 
56,85 

  

 
OGÓŁEM NETTO: 

 

 
VAT ................... % 

 

 
OGÓŁEM BRUTTO: 

 

 
 
słownie złotych brutto: .......................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                                                 ..................................................... 
                                                                                                       (Podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
Rozdział 3 

Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu 
warunków uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z art. 44 pzp; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym  
do realizacji zamówienia wraz ze wzorem informacji o kwalifikacjach; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym  
do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
 



Formularz 3.1. 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Remont dachu budynku szkolnych pracowni nauki zawodu w Piotrkowie Tryb.” 
 

oświadczamy, że: 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności 
i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art.24 ust.1 i 
2  ustawy p.z.p. 

5. Spełniamy warunki uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – art.44 ustawy p.z.p. 

 

 

__________________ dnia   __   __   2007  roku 

 

_______________________________ 

                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art.44) 



Formularz 3.2. 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  

w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16” 

 
oświadczamy, że przewidujemy dla realizacji kontraktu następujące osoby:   
 

LP NAZWISKO  
I IMIĘ 

FUNKCJA (rola)  
W REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

LATA 
DOŚWIADCZENIA 

OPIS 
POSIADANYCH 
UPRAWNIEŃ, 
KWALIFIKACJI 

1 2 3 4 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia   __   __   2007 roku 

   

________________________________ 

    (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 



Formularz 3.3. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  
w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16 

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi, w pełni sprawnymi 
jednostkami sprzętowymi i środkami transportu: 

 

LP.   WYSZCZEGÓLNIENIE ( PARAMETRY)    LICZBA JEDNOSTEK 

1. 2.  3.  

 A. Sprzęt 

  

  

  

  

  

  

  

  

 B. Środki Transportowe 

  

  

  

  

  

 

__________________ dnia   __   __   2007 roku 

 

                                                                                        
_____________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)  

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 



Formularz 3.4. 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  
w Piotrkowie Tryb. ul.Broniewskiego 16 

 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w ciągu 
ostatnich 5 lat następujące zamówienia (rodzajowo porównywalne z zakresem niniejszego 
przetargu)*:  

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiająceg
o 

 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego 
przez 
Wykonawcę 

Miejsce wykonania usługi 

Zakres usługi począte
k 

koniec 

1 2 3 4 5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych robót. 

 

__________________ dnia   __   __   2007 roku 

________________________________ 

                      (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tom II 

 

 

 

 

UMOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA Nr ................. 
 
Zawarta w dniu .................................... 2007 r w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy następującymi 

Stronami: 

...................................................................................................................................... 

z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ....................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................... 

zwanym/a w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a firmą .......................................................................................................................... 

z siedzibą w .................................................................................................................. 

działającą na podstawie ............................................................................................... 

reprezentowaną przez: ............................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty przetargu nieograniczonym została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przyznanie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego do 60 000 EURO z dnia ................................................................. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu dachu szkolnych pracowni praktycznej 
nauki zawodu w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16,na zasadach określonych w niniejszej 
umowie, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną brutto w wysokości zł: 
..................................... słownie zł: ............................................................................................. 

      ...................................................................................... 
3. Zakres zamówienia obejmuje: 

remont dachu szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu w Piotrkowie Tryb.  
ul. Broniewskiego 16 zgodnie z dokumentacją techniczną Specyfikacja Techniczna,  
które stanowią załączniki do SIWZ. 

 

§ 2 

Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót ustala się od dnia zawarcia  umowy  

do dnia  15 listopada 2007 r. 

 

§ 3 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dnia od dnia podpisania 

umowy. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne 

stosowane na terenie wykonywania zamówienia. 

2. Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i 

inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie 



zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne 

wykonanie przedmiotu umowy (w takim zakresie, jak to określano w niniejszej umowie lub 

może być logicznie z niej wywnioskowane). 

3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,  

jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach  

i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych  

w trakcie realizacji robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót  

i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem 

na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej  

w czasie realizacji robót objętych umową. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren, na którym wykonywał 

zamówienie w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych pracy  

w zakresie wynikającym z robót o których mowa w niniejszej umowie 

 

§ 6 

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres rękojmi, który wynosi  

36 miesięcy. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.. 

 

§ 7 

1. Fakturę należy wystawić na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Tryb.  

ul. Broniewskiego 16 nr NIP 771-24-71-949. 

Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury za wykonane robot, potwierdzonej protokółem odbioru 

ostatecznego. 

2. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie ze SIWZ  

i wskazaniami Zamawiającego. Prace dodatkowe i zamienne wykonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego nie będą przez niego zapłacone. 

 

§ 8 

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ...................................................... 

zam. ..................................................................................................................................... 

posiadającego uprawnienia budowlane nr ........................................................................... 

 



§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem 

odszkodowania 10% ceny umownej. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% ceny umownej  

za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową. 

 

3. Wykonawca musi załączyć do dokumentów odbiorowych badanie ciągłości i skuteczności 

uziemienia instalacji odgromowej. 

 

4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót  

w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia z udziałem Wykonawcy. 

 

5. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 

 

6. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad 

jakościowych. Protokół podpisują strony umowy. 

 

7. Koszty usunięcia wad ponowi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 

terminu zakończenia robót. 

 

§ 10 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyń za które 

ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem 

odszkodowania 10% ceny umownej. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężna w wysokości 0,5% ceny umownej  

za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową. 

 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w protokóle prac poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze. 

 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 



§ 11 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) SIWZ 

b) formularz oferty 

c) kosztorys ofertowy 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

  

2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, 

jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było potwierdzić w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu  

w Piotrkowie Tryb. 

 

§ 15 

 

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOM III 
 
 
 

� PRZEDMIAR ROBÓT 
 

� SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
� KOSZTORYS  ,,ślepy” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Przedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robót    
L.p. Opis robót 

1. Rozebranie obróbek blacharskich dachu z blachy nie nadającej się do użytku 
                                                                                                                       m2  99,75 

2. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

                                                                                                                      m 237,60 

3. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku   
                                                                                                                      m  47,50                                                                             

4. Naprawa istniejących wywietrzaków dachowych 
                                                                                                                       m2  56,85 

5. Tynki c-w kat. II na kominach 
                                                                                                                        m2 3,80 

6. Demontaż zaworów poziomych nie naprężonych instalacji odgromowej 
                                                                                                                        m 465,50 

7. J.w. lecz pionowych 
                                                                                                                        m 61,40 

8. Uzupełnienie pokrycia dachu dwoma warstwami papy asfaltowej (25% powierzchni) 
                                                                                                                       m2  420,05 

9. Obróbki blacharskie z blachy stal. ocynk. szer. ponad 25 cm 
                                                                                                                        m2 143,60 

10. Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynk. (gotowe elementy – rynny) 
                                                                                                                        m 237,60 

11. Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynk. (gotowe elementy – rury) 
                                                                                                                       m 47,50 

12. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwową 
                                                                                                                      m2 1680,24 

13. Przewody instalacji odgromowej nie naprężane poziome 
                                                                                                                      m 465,50 

14. Przewody instal. odgromowej naprężane pionowe 
                                                                                                                         m 61,40 

15. Malowanie istniejących wywietrzaków  dachowych 
                                                                                                                       m2  56,85 

 
 
 
 
 



 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLNYCH PRACOWNI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  
W PIOTRKOWIE TRYB. UL. BRONIEWSKIEGO 16 

 
1. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego: 

„Remont dachu budynku szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu  
w Piotrkowie Tryb. ul. Broniewskiego 16” 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
I. Remont instalacji wentylacyjnej zewnętrznej: 
1. naprawa istniejących wywietrzników dachowych, 
2. malowanie istniejących wywietrzników dachowych. 
 
II. Remont instalacji odgromowej zewnętrznej 
2. demontaż instalacji odgromowej poziomej i pionowej, 
3. montaż instalacji odgromowej poziomej i pionowej. 
 
III. Remont dachu. 
1. Demontaż obróbek blacharskich dachu. 
2. Demontaż rynien i rur spustowych z blachy. 
3. Naprawa części starego pokrycia dachu papy 

a) naprawa izolacji termicznej części dachu, 
b) uzupełnienie pokrycia dachowego na w/w części dachu. 

4. Montaż nowych obróbek blacharskich dachu z blachy. 
5. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy. 
6. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo. 

 
 

3.   Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość robót, zgodność z firmowymi 
wytycznymi producentów systemów, jak też z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 

4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów oraz warunków ich przechowywania i 
 transportu. 
 Materiały należy przewozić i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych   
opakowaniach z nienaruszonymi etykietkami, w suchych warunkach, chronić przed wilgocią. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i składowane zgodnie instrukcją producenta 
materiałów. 

 
5. Warunki dotyczące sprzętu i maszyn 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi niezbędnych 
do prawidłowego  terminowego wykonania robót. 
 

6. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody posiadające możliwości 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi. 
 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
- tynki na elewacji oraz wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne kat.3 
- przecierki tynków zewnętrznych wykonać jako tynku pocienione 
- malowanie elewacji i sufitów wewnątrz obiektu dokonać po uprzednim oczyszczeniu  

z kurzu oraz luźno związanych elementów. 



 
 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Do transportu materiałów należy wykorzystywać samochody posiadające możliwości 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi. 

 
9. Kontrola jakości robót i materiałów 

Wszystkie zamontowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne , atesty oraz 
deklaracje zgodności wydane przez producentów. 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie na bieżąco po zakończeniu każdego 
etapu robót ulegających zakryciu i polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
 

10. Obmiar robót 
Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz 
niniejszego opracowania. 
 

11. Odbiór robót 
Odbiór robót winien być dokonany zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
Odbioru dokonuje zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na 
podstawie szkiców i pomiarów które przedkłada wykonawca. 
 

12. Dokumenty odniesienia 
Aktualne warunki techniczne, instrukcje i wymagania producentów oraz Polskie Normy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KOSZTORYS  ,,ślepy” 
 

L.p. Podstawa 
wyceny 

Opis 

1. KNR 4-01 
0535/08 

Rozebranie obróbek blacharskich dachu z blachy nie nadającej się do użytku                    

 m2  99,75 
2. KNR 4-01 

0535/04 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
m. 237,60 
 

3. KNR 4-01 
0535/06 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku             
m 47,50                                                                                         

4. KNNR 3 
0703/01 
analogia 

Naprawa istniejących wywietrzaków dachowych 
m2 56,85 
 

5. KNNR 3 
0604/01 

Tynki c-w kat. II na kominach 
  m

2
  3,80 

6. KNNR 9 
0601/05 

Demontaż zaworów poziomych  
nie naprężonych instalacji odgromowej 
m 465,50 

7. KNNR 9 
0601/06 

J.w. lecz pionowych 
   m 61,40 

8. KNR 4-01 
0514/02 

Uzupełnienie pokrycia dachu dwoma warstwami papy asfaltowej (25% 

powierzchni) 
m2  420,05 

9. KNNR 2 
0504/02 

Obróbki blacharskie z blachy stal. ocynk. szer. ponad 25 cm 
m2 143,60 

10. KNNR2 
0505/05 

Montaż rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynk. (gotowe elementy – 
rynny) 
m 237,60 

11. KNNR 2 
0507/02 

Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynk. (gotowe elementy – rury) 
m 47,50 

12. KNNR 2 
0507/02  

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwo 
m21680,24 

13. KNNR 5 
0601/02 

Przewody instalacji odgromowej nie naprężane poziome 
m465,50 

14. KNNR 5 
0601/06 

Przewody instal. odgromowej naprężane pionowe 
m61,40 

15 KNNR 2 
1403/02 
(anal.) 

Malowanie istniejących wywietrzaków  dachowych 
m2  56,85 

 
 


