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Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie 

 ul. Armii Wojska Polskiego 89 

 07-200 Wyszków 

ZS 1 209/1/11 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJPONIśEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH 

 WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP 

 

W PRZEDMIOCIE: 

„Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie 

budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Wyszkowie – etap II " oraz remont pomieszczeń szkoły 

  

Sporządził:           Zatwierdził: 

    

Marian Popławski 

 

Sprawdził:      

                                                             

Renata CzyŜ 

 

 

                                                                                            

Wyszków, dnia 07.07.2011 
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 INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 

 

1. Niniejszy dokument zawiera specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego 

(zwaną dalej „SIWZ), istotne warunki umowy, informacje na temat warunków formalnych 

dotyczących wykonawców, informacje o procedurze składania i otwierania ofert oraz kryteria 

wyboru oferty. 

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. 

Z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu 

oceny ich spełniania. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i 

będzie dla nich wiąŜąca. JeŜeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej wszelkie 

modyfikacje będą równieŜ zamieszczone na tej stronie. 

4. UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „Zamawiający" - Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, 

b) „Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji, 

c) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

d) „Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 Nr 113, poz. 759 z póź, zm). 

e) „Zamówienie" - naleŜy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 

w sposób szczegółowy opisany w rozdziale III SIWZ, 

f) „Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŜy ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

II. ZAMAWIAJ ĄCY 

Zamawiającym jest Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie 

Telefon: 029/ 74 254 27 Telefax: 0 29/ 74 254 27 

Adres strony  internetowej: www.zs1wyszkow.edu.pl  

Adres e -mail: zs1@.zs1wyszkow.edu.pl lub m.poplawski@wp.pl  

Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00 

 NIP: 762-18-58-125 REGON: 000-201-916 
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III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  etapu II robót związanych z obniŜeniem, dociepleniem, 

izolacją i odwodnieniem budynku szkoły oraz remont pomieszczeń szkoły. 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a) Roboty ziemne - odkopanie odcinkami ścian fundamentowych na długości: D - E -1266 cm, E-E’-

1264cm+340 cm, E’- E’’-3645cm. 

b) Oczyszczenie ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenia budynku płytami 

styropianowymi EPS 100-038 gr-8cm na odcinku D - E , E - E’, E’- E’’  

c) Wykonanie odwodnienia do studzienki rewizyjnej Nr 5 z  odcinka E ’’- E ,  z odcinka  D-E do 

studzienki rewizyjnej Nr 4 a następnie do studzienki chłonnej Nr 3  

d) Wykonanie i uformowanie skarpy na odcinku  E’- E’’ 

e) Wymiana 3 rur spustowych na wysokości cokołu (196 cm ), zaopatrzonych w rewizję 

f) Zainstalowanie 4 kratek ściekowych wg rys. Nr 2 

g) Wykonanie tynku strukturalnego na cokole elewacji szczytowej i tylnej na odcinkach D-E i E-E’’ 

h) Wykonanie okapu nad cokołem z blachy stalowej brązowej na odcinkach D-E i E-E’’ 

i) Zamontowanie parapetów z blachy stalowej brązowej w 12 oknach o wym: 230 cm x 110cm i  

jednego o wym: 113cm x 110cm 

j) Wykonanie opaski z kostki brukowej  

k) Remont pomieszczeń szatni: odgrzybienie, osuszenie i malowanie powierzchni ścian – 101,75m², 

oraz powierzchni sufitu 72,52m² 

l) Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych: powierzchnia ścian 28,65m², powierzchnia sufitu 

7,55m² - bez białego montaŜu 

m) Malowanie klatek schodowych  

 

Szczegółowy zakres robót określają: 

- załącznik Nr 5 do SIWZ  

-  kosztorys. 

 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 do dnia  31.10.2011 roku. 
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V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci, którzy:  

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia: 

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3/ znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu : 1-

 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI, według formuły 

„spełnia-nie spełnia". 

 

VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy PZP naleŜy przedłoŜyć: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 

       ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

2) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

     doświadczenia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ 

      wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

     okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 

     wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 

     usługi te zostały wykonane prawidłowo wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. 

    Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

     postępowaniu wg formuły „spełnia-nie spełnia” 

3) Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć oświadczenie o dysponowaniu potencjałem 

    technicznym wystarczającym do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 

    wymaganym przez Zamawiającego - w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 

    Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
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     postępowaniu wg formuły „spełnia-nie spełnia”. 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujących się 

    kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do 

    stanowisk jakie zostaną im powierzone wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby, które będą 

    uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  

    Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca 

     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

     gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

    Pzp naleŜy przedłoŜyc: 

 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 do SIWZ . 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

    rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

    ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

    a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

   Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności 

   lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

   nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, iŜ 

   Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 

   potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

   raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

   - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

5) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

   1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania 

    ofert. 

6) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

     ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

   składania ofert. 
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3. Inne dokumenty: 

1) Formularz oferty – załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2) Dowód wniesienia wadium. 

 

4. Wykonawca zamieszkały poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. 

1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

    Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 2 

    ppkt 2-4 i 6 SIWZ przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

    miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

        a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

             niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

            udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

       b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

           zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

           rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

           właściwego organu, 

        c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

 2) JeŜeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

    Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce 

    zamieszkania poza terytorium RP wykonawca składa w odniesieniu do nich 

    zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 

     zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

     pkt 5-8 ustawy, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje 

    się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

   złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym. 

 

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same 

przepisy co do pojedynczego Wykonawcy. KaŜdy uczestnik wspólnej oferty musi 

udokumentować, iŜ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Przy ocenie spełniania innych 
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warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał 

kadrowy i techniczny wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną 

sytuację ekonomiczną i finansową. 

 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 

DOKUMENTÓW , A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie 

2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu ( na numer wskazany  w 

punkcie II SIWZ). Jednocześnie na Ŝądanie kaŜdej ze stron,  fakt otrzymania faksu jest 

potwierdzany w formie przesłania zwrotnego pierwszej strony faksu z pieczątką, datą i 

podpisem ( czytelny) osoby odbierającej faks. 

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych- Pani Zofia Kądziela, sekretariat,  

- w sprawach proceduralnych - Pan Marian Popławski, pok. nr 3,  

4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści 

SIWZ, wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed upływem terminu do składania 

ofert. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie internetowej -www.zs1wyszkow.edu.pl  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. O kaŜdej ewentualnej 

zmianie treści SIWZ Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej. W przypadku 

modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści te informacje na stronie internetowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu   

wyjaśnienia treści SIWZ. 
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VIII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 400 zł. (słownie: dwa tysiące 

czterysta zł) 

 

IX.  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 

przedłuŜenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa wyŜej, powoduje wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania. 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Wymagane dokumenty 

sporządzone w języku obcym naleŜy dołączyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

2.   Do oferty (sporządzonej na załączniku Nr 1 do SIWZ) naleŜy dołączyć: 

wypełniony kosztorys ofertowy - wg załącznika Nr 2 do SIWZ: oświadczenia i dokumenty 

wymienione w rozdziale VI SIWZ; Wskazane jest, aby Wykonawca do oferty załączył 

równieŜ parafowany projekt umowy w celu potwierdzenia akceptacji. 

3. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez 

osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją 

wynikającą z właściwego rejestru. 

4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub dokumentów przez osoby inne niŜ 

wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty naleŜy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo 

dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3. 

5. Podpisy na ofercie, oświadczeniach lub dokumentach powinny być czytelne albo 

opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treści oferty muszą być parafowane przez 

osoby wskazane w pkt. 3 lub 4, brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003. Nr 153. 

poz.1503 z późn. zm./: nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli 
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wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 

moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 

(art. 8 ust.3 Prawa zamówień publicznych). 

7. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia oraz być kompletna. 

8. W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy 

wpisać „nie dotyczy". 

9. Wszelkie, dołączone do oferty, kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

10. W przypadku nieczytelności lub istotnych wątpliwości co do prawdziwości kopii, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania oryginału lub poświadczenia notarialnego. 

11. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. 

12. Na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia: 

 a) nazwa i adres Zamawiającego, 

napis: „Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie -  etap II” oraz remont 

pomieszczeń szkoły 

 

UWAGA: Nie otwiera ć przed dniem 16 sierpnia 2011 roku, godz.9.00 

13.Kopertę wewnętrzną naleŜy oznaczyć: 

- nazwą i adresem Zamawiającego, 

- nazwą i adresem Oferenta, 

z napisem: „Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie -  etap II" oraz 

remont pomieszczeń szkoły 

14.W przypadku; oferty wspólnej - składanej przez kilka podmiotów, oferta musi spełniać 

następujące warunki: 

 - oferta powinna być podpisana przez kaŜdego partnera lub upowaŜnionego przedstawiciela 

/ partnera wiodącego, 

 - upowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z partnerów - naleŜy je dołączyć do 

oferty, o ile nie wynika ono bezpośrednio z umowy konsorcjum / spółki cywilnej 

 - przedstawiciel / partner wiodący winien być upowaŜniony do zaciągania zobowiązań i 

płatności w imieniu kaŜdego i na rzecz kaŜdego z partnerów oraz do wyłącznego 

występowania w realizacji umowy - naleŜy dołączyć oświadczenie. 
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15.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę, pod warunkiem Ŝe 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 

przed terminem otwarcia ofert. 

16.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, 

opieczętowane i oznakowane zgodnie z postanowieniami wymienionymi wyŜej, a wewnętrzna 

i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA'' lub 

„WYCOFANIE". 

17.Oferent nie moŜe wycofać i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania 

ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. I 

Armii Wojska Polskiego 89, w sekretariacie szkoły w pokoju nr 2 

2. Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2011 roku, godz. 9.00 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwarcia. 

4. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie zamawiającego w Wyszkowie przy 

ul. I Armii Wojska Polskiego 89, w pokoju nr 3 w dniu 16 sierpnia 2011 roku, godz. 9.30 

5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do 

Zamawiającego. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a takŜe 

informacje dotyczące ceny,  

8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŜe wystąpić z wnioskiem do 

Zamawiającego o przesłanie niezwłocznie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia. 

Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy. 

9. Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych 

omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione 

zgodnie z zasadami wynikającymi z 87 art. Ustawy. 
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XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty 

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN). 

3. Cena podana w ofercie wiąŜe wykonawcę i nie moŜe być zmieniona. 

 

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZ ENIA 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena - 

100%. 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe 

proporcjonalnie mniej według formuły: 

NajniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych 

(.............................................................. x 100) %= ilość punktów cena oferty badanej 

nieodrzuconej 

100- wskaźnik  stały 

100 %- procentowe znaczenie kryterium ceny 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania SIWZ oraz została 

uznana za najkorzystniejsza, według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

 

XIV.  NFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOW Y 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy ( firmy), siedziby i adresu 

Wykonawcy oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy  firmy) siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

złoŜonych ofert i łączną punktacją. 
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b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

c) Wykonawcach, którzy zostali, wykluczeni z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego oraz zamieści informacje o których mowa w pkt. 1 lit. a na stronie 

internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

2.  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą 

zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później niŜ przed upływem terminu związania 

ofertą z zastrzeŜeniem pkt.3. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeŜeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty 

przed upływem terminem związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie 

umowy na warunkach określonych w złoŜonej ofercie. 

4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Wykonawcą telefonicznie. 

6. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w 

art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

X V .  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezaleŜnie od formy jego 

wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. 

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: 

a) pieniądzu. 

b)  poręczeniach bankowych, 

c)  gwarancjach bankowych, 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych. 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z 9.11.2000 r. O utworzenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

4. Zabezpieczenie pienięŜne naleŜy wnieść na następujące konto: 
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Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie ul. Kościuszki 5 

Nr konta 39 89310003 0000 8107 2021 0004 

 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 

 

 

X V I .   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Jak w załączniku Nr 4 do SIWZ (wzór umowy). 

 

XVII. OFERTY CZ ĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt. 6 

ustawy 

 

XVIII. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt. 7 

ustawy 

 

ΞΙΞ.ΞΙΞ.ΞΙΞ.ΞΙΞ. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XXI.    UMOWY RAMOWE 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt. 9a ustawy 

XXII. ZAMAWIAJ ĄCY  DOPUSZCZA MOśLIWO ŚCI POROZUMIEWANIA SI Ę 

DROGĄ ELEKTRONICZN Ą. 

 

XXIII.  ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZE Ń Z WYKONAWC Ą    

W WALUCIE POLSKIEJ 

 

XXIV.  ZAMAWIAJ ĄCY PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NIE 

BĘDZIE STOSOWAŁ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 

 

XXV.  ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 
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XXVI.  INNE INFORMACJE 

 

Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm



 

 1

............................ Załącznik Nr 1 do SIWZ 
pieczęć oferenta 
...................................... 
nr tel./faksu 
...................................... 
REGON 
..................................... 
NIP 
..................................... 
powiat 

OFERTA 

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: 
„Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie -  etap II" or az remont pomieszczeń szkoły 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ)  
 
wynagrodzenie w wysokości ................................................................................................................... zł (netto) 
plus  .................  % podatek VAT w kwocie  ...................................................................  zł. 
 łączną kwotę (brutto) ..................................................................................................... zł. 
 
Słownie (kwota brutto):  ........................................................................................................................................ 
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem               (  VAT). 
 
1. Oświadczamy, Ŝe: 
       -  zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy, 
       - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 
       -  spełniamy warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum1 zarządzanego przez 
3. Potwierdzamy, iŜ nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 
4. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o zamówienia publiczne w 
rozumieniu art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 
6.6.6.6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.k.) 
7. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:  
- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie później jednak niŜ do końca okresu związania ofertą 
8. Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom Ŝadnej części zamówienia.* Zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom następujące części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Udzielimy minimum 5 letniej gwarancji jakości na wykonaną pracę. 
 
................................ , dn. ................................ 
     miejscowość             data 

 
………………………………………………………………………….. 

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

                                            
1  - niepotrzebne skreślić 
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KOSZTORYSOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT                 Załącznik Nr 2 do SIWZ  
OGÓLNOBUDOWLANYCH MAREK KRUK 
UL. AKACJOWA 13 , 07-306 BROK 
 

PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45214220-8 SZKOŁY ŚREDNIE - ROBOTY BUDOWLANE 
45450000-6 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków i odwodnienie 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45320000-6 Roboty izolacyjne ścian fundamentowych w gruncie 
45450000-6 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku - ponad gruntem do poziomu "0" 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników /opaska / i umocnienia skarp 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne-szatnia 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne-klatki schodowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne-łazienka dla niepełnosprawnych 
 
NAZWA INWESTYCJI :  TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH , OPASKA , UMOCNIENIE SKARPY I 
ODWODNIENIE, ORAZ REMONT SZATNI , KL. SCHODOWYCH I ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓL NR  1 IM. MARII. SKŁODOWSKIEJ  - CURIE W WYSZKOWIE - ETAP II 
 
ADRES INWESTYCJI :  UL. ARMI WOJSKA POLSKIEGO 89 , WYSZKÓW 
INWESTOR:  ZESPOŁU SZKÓL NR 1 IM. MARII .SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE 
ADRES INWESTORA: UL. PIERWSZEJ ARMII  WOJSKA POLSKIEGO 89 , WYSZKÓW 
BRANśA: REMONTOWO-BUDOWLANA ,SANITARNA 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  MAREK KRUK UPR. BUD. 638/87/Os , NR. M.O.I.I.B. MAZ/BO/6005/02 
DATA OPRACOWANIA:  lipiec 2011 
Stawka roboczogodziny : 
Poziom cen: 2 kw. 11a 
 

NARZUTY 
Koszty pośrednie [Kp] ..................................................... % R, S 
Koszty zakupu [Kz] ......................................................... % Mbezp 
Zysk [Z] ........................................................................... % R+Kp(R), S+Kp(S) 
VAT [V] .......................................................................... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)) 
 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:  zł 
 
Podatek VAT :  zł 
 
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł 
 
Słownie: 
 
SPORZĄDZIŁ: INWESTOR : 
 
 
 
 
Data opracowania  Data zatwierdzenia 
lipiec 2011 
 

 
 
 

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Termomodernizacja ścian fund ZS nr 1 Wyszków etap II 

 
Przedmiotem opracowania jest : 
1/ Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych styropianem FS-20 gr. 8 cm , z wyprawą 
elewacyjną z tynku mozaikowego ponad opaską , poniŜej opaski w gruncie , styropian j/w 
lecz nalepiku na zimno i osłonięcie folią kubełkową , ściany naleŜy oczyśćić i odgrzybić . 
Przy ścianach w gruncie, naleŜy wymienić na piasek o uziarnieniu 0-2 mm 
- odwodnienie fundamentów i wód opadowych z dachu za pomocą rur drenarskich dn. 80 mm 
w , rur kanalizacyjnych PVC . 160 mm, oraz studzienek chłonnych i i rewizyjnych. 
(odwodnieniu i ułoŜeniu kostki brukowej kolorowej podlegają : odcinek F"-E i E-D ) 
Rury drenarskie w utulinie z pospółki minim. grubości 15 cm , rury PCV na podsypce 
piaskowej ze spadkiem. Studzienki na zewnątrz zaizolowane . Istniejące rury spustowe naleŜy 
przedłuŜyć i wpiąć do rur odwadniających , ponadto naleŜy wykonać 4 wpusty w kratkami 
ściekowymi 
Na odcinku E"-E' dodatkowo uformowana skarpa i wyłoŜona płytami EKO szer. 120 cm , w 
otworach płyt , ziemia urodzajna i trawa 
2/ Remont szatni : 
- zeskrobać farbę emulsyjną i olejną , odgrzybić zagrzybione ściany , do wys.170 cm , 
pomalować farbami 2-krotnie olejnymi , powyŜej lamperii i sufity , farba emulsyjna z wyk. 
gładzi gipsowych. 
3/ Klatki schodowe ( 2 kpl. ) z parteru na piętro i z piętra na II : tynko mozaikowy do wys. 
160 cm od cokolika , oraz na ościeŜach okiennych a takŜe na bokach biegów ; cokolik 
pomalować farbą olejną , powyŜej farba emulsyjna z wyk. gładzi gipsowych. Kraty okienne i 
balustrady : 2-krotnie farba olejna. 
4/ Łazienka dla niepełnosprawnych : wykonać nowe podejścia wod-kan. do przyborów , 
przełoŜyć wyłącznik oświetleniowe na zewnątrz przy drzwiach z przedłuŜeniem przewodu , 
sufit zeskrobać , wyk. gładź gipsową i pomalować farbami emulsyjnymi.  
Ściany: zeskrobać farby , wyrównać ściany i ułoŜyć płytki glazurowane .  
Zerwać wykładzinę PCV , wyrównać podłoŜe i połoŜyć płytki 
antypoślizgowe np. TARTAN. Biały montaŜ i pchwyty nie są objęte zamówieniem 
Wskazane jest aby kaŜdy oferent przed złoŜeniem oferty , dokonał wizji lokalnej , poniwaŜ 
wykonano juŜ I etap , termomodernizacji odwodnienia i części remontu kl. schodowych . 
Szczegółowy zakres robót w przedmiarach. Stosować materiały posiadające atesty i aprobaty 
techniczne, dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie uŜyteczności publicznej – 
szkoły. 
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Lp. Pozycje 

kosztorysowe 
Nazwa Warto ść 

zł 
Udział procentowy 

1 2 3 4 5 
1.1.1 1-10 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne   
1.1.2 11-17 Roboty izolacyjne ścian fundamentowych w gruncie   
1.1.3 18 - 28 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku - ponad gruntem do 

poziomu "0" 
ziemne 

  

1.1.4 29 - 36 Roboty w zakresie chodników /opaska / i umocnienia skarp   
1.1.5 37 - 40 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty   
1.1.6 41 - 55 Roboty odwadniające   
1.1 1 - 55 Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków i odwodnienie   
1.2 56 - 69 Roboty remontowe i renowacyjne-szatnia   
1.3 70 - 87 Roboty remontowe i renowacyjne-klatki schodowe   
1.4 88 - 117 Roboty remontowe i renowacyjne-łazienka dla niepełnosprawnych   
1 1 - 117 SZKOŁY ŚREDNIE - ROBOTY BUDOWLANE   
  Narzuty kosztorysu   
  RAZEM   
Ogółem wartość kosztorysowa robót   
W tym:     
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT   
Podatek VAT    

 
 
Słownie: 
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……………………….. Załącznik Nr 3 do SIWZ 
      (pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: 

„Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu 

Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie - etap II " oraz remont 

pomieszczeń szkoły w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy, zgodnie z Art. 

44. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, ze spełniam wszystkie 

warunki udziału w wyŜej wymienionym postępowaniu w tym warunki określone w 

art. 22 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych( t.j Dz. 

U z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ) 

 

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności objętej zamówieniem 

2. oświadczam, Ŝe obowiązujące ustawy nakładają \ nie nakładają* obowiązek posiadania  

uprawnień: 

3. posiadam / nie posiadam*  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a takŜe dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduję się /nie znajduję się*  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia: 

5. podlegam /nie podlegam* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 .1 i 2  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

.......................... dnia...................... 
    (miejscowość)                       (data) 

 

……………………………………………………. 
                                                                                                                      (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA Nr......ZS 1/ 11 

W dniu ............................2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 im. 

Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 89, 

reprezentowanym przez 

dyrektora Mariana Popławskiego 

przy kontrasygnacie Renaty CzyŜ -  Głównego Księgowego  

zwanymi dalej Zamawiającym a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655/ w trybie 

przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą i kosztorysem ofertowym, do wykonania: 

„Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkól 

Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie –  etap II" oraz remont 

pomieszczeń szkoły 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: 

a) Roboty ziemne - Odkopanie odcinkami ścian fundamentowych na długości D - E -1266 

cm, E-E’-1264cm+340 cm, E’- E’’-3645cm   

b) Oczyszczenie ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia budynku 

płytami styropianowymi EPS 100-038 gr-8cm na odcinku D - E , E - E’, E’- E’’   

c) Wykonanie odwodnienia do studzienki rewizyjnej Nr 5 z  odcinka E ’’- E , następnie do 

studzienki chłonnej Nr4 i odcinka  D-E do studzienki rewizyjnej Nr 3, następnie do 

studzienki chłonnej Nr 4 

d) Wykonanie skarpy na odcinku  E’- E’’ 

e) Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych ( bez białego montaŜu) 

f) Remont pomieszczenia szatni szkolnej: odgrzybienie, osuszenie i malowanie 

pomieszczenia szatni szkolnej 

g) Malowanie klatek schodowych 
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§2 

1. Za prawidłowo wykonane zamówienie Zamawiający zobowiązuje się wypłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawek wskazanych w ofercie Wykonawcy 

oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych protokołem odbioru podpisanym 

bez zastrzeŜeń przez strony. 

2. Wartość wykonanych robót nie moŜe przekroczyć kwoty ofertowej: 

Netto ……………….zł (słownie: ………………………….. złotych) 

VAT ………. .............. zł (słownie: ...................... ………….. złotych) 

Brutto … .................... zł(słownie: ………………  …………złotych). 

3. Wykonawca wystawi faktury końcowe po zakończeniu wszystkich prac i odbiorze robót 

protokołem ostatecznym na roboty inwestycyjne i protokołem na roboty remontowe 

podpisanymi bez zastrzeŜeń przez Strony. 

4. Płatność za prawidłową realizację robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia przedłoŜenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionych fakturach. 

5. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturach. 

6. Wykonawca gwarantuje nie podwyŜszanie cen zaproponowanych w ofercie przetargowej 

przez cały okres trwania niniejszej umowy, nawet w przypadku zwiększenia kosztów 

Wykonawcy z przyczyn od niego niezaleŜnych, w tym działania siły wyŜszej. 

§3 

1. Strony zawierają umowę na czas określony, tj. do dnia 31.10.2011 roku.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyŜszych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadku zaniedbań w wykonywaniu niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności w zakresie jakości i kompletności wykonania czynności, o 

których mowa w § 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy realizacja umowy będzie niekorzystna dla 

zamawiającego 

5. Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnego 

oświadczenia. 
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6. W sytuacjach określonych w ust. 2, 3 i 4 Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 

naleŜnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

§4 

1. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane u § I niniejszej 

umowy, których nie moŜna było przewidzieć a ich wykonanie jest niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy). Wykonawca obowiązany jest wykonać na podstawie 

protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne ze 

względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii. 

§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca obowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 

budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa. 

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 

pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy na 

własny koszt i przekazać go Zamawiającemu, w stanie uporządkowanym, w dniu odbioru 

robót. 

§6 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód związanych z realizacją 

zamówienia, a powstałych z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszystkie materiały uŜyte przy wykonaniu robót, o których 

mowa w § I niniejszej umowy odpowiadają warunkom jakościowym zgodnie z atestami, 

normami i obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe prace, o których mowa w § I niniejszej umowy, wykona ze 

szczególną starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i technika. 
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4. W przypadku zmian w obowiązujących przepisach, zasadach i technice Wykonawca 

zobowiązany jest wy konać zamówienie z wprowadzonymi przepisami bez roszczenia o 

dodatkowe wynagrodzenia. 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu w ramach zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy kwot w wysokości 

………………………………....zł. co  stanowi  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, wg 

formy wskazanej w punkcie XV SIWZ. 

2. Wykonawca wyraŜa zgodę na pozostawienie przez Zamawiającego w ramach 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwoty w wysokości  

3. W przypadku złoŜenia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie gwarancji 

lub poręczenia, o których mowa w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w ostatnim dniu waŜności te; gwarancji do złoŜenia 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 9 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotowej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę. 

2.  Za nienaleŜyte wykonanie, o którym mowa w ust. 1. uznaje się w szczególności: 

a. Występowanie ubytków, 

b. Nieprawidłowe połączenie elementów izolacji, 

c. niewłaściwe zagęszczenie warstwy odsączającej, 

d. nieprawidłowe 

e. wbudowanie materiałów nie spełniających Polskich Norm i nie posiadających 

odpowiednich Atestów, 

f. wykonanie prac z naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad i techniki. 

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

którym mowa w § 2 ust. 2. za kaŜdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania 

terminu określonego w § 3 ust. I przy realizacji niniejszej umowy. 

4. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naleŜnych Zamawiającemu kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
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§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty, o których mowa w  § 1 i zapewnia, iŜ 

wykonany zakres prac pozostanie w stanie niezmienionym, z wyjątkiem naturalnego zuŜycia, 

przez okres 5 lat. 

2. Za początek biegu terminu składania reklamacji uznaje się dzień podpisania protokołu 

ostatecznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 

3. Reklamację, o której mowa powyŜej. Zamawiający zgłasza Wykonawcy na piśmie, 

przesyłając ją faksem lub w inny dostępny sposób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji przez 

Zamawiającego rozpocząć odpowiednie czynności i zakończyć je ciągu 14 dni. 

5. W przypadku nie zakończenia usuwania usterek u terminie, o którym mowa w ust. 3 

Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie tych czynności oraz obciąŜy Wykonawcę 

wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

6. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naleŜnych Zamawiającemu kosztów, o których 

mowa w ust. 4 z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w 8. ust. 2. 

§ l1 

1. KaŜda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem niewaŜności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iŜ zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich 

uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

§ 12 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 2010. Nr 113. poz. 759 z póź. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

§ 14 

Umowę sporządzono na kolejno ponumerowanych stronach w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron 

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

Zamawiający                                                                                 Wykonawca 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

ZAKRES ROBÓT 

związanych z zadaniem: „Termomodernizacja ścian fundamentowych  

i odwodnienie budynku  

Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Wyszkowie –  etap II" oraz remont pomieszczeń szkoły 

 

SZKICE TECHNOLOGICZNE 

 

 

 

Inwestor 

Zespól Szkół Nr l 

im. Marii Skłodowskiej Curie 

w Wyszkowie 

 ul. I Armii Wojska Polskiego 89

 

 

 

 

 

Wyszków 07.07.2011r.
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Inwestor  

Zespół Szkół Nr l 

im. Marii Skłodowskiej Curie 

w Wyszkowie 

ul. I Armii Wojska Polskiego 89 

 

 

ZAKRES ROBÓT  

związanych z zadaniem: „Termomodernizacja ścian fundamentowych  

i odwodnienie budynku Zespołu Szkól Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Wyszkowie – etap II" oraz remont pomieszczeń szkoły 

 

I. Zakres robót do wykonania w II etapie. 

1. Roboty przygotowawcze (rozbiórka opaski betonowej, zabezpieczenie okien folią 

i inne) 

2. Roboty ziemne-odkopanie odcinkami ścian fundamentowych. 

3. Deskowanie ścian wykopu. 

4. Oczyszczenie ścian fundamentowych. 

5. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych- 2x 

dysperbit. 

6. Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi - EPS 100-08 gr-8 

cm. 

7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej 

kubełkowej z listwą zakończającą. 

8. Wykonanie podkładu z tłucznia kamiennego pod rurę odwadniającą. 

9. UłoŜenie rury perforowanej o średnicy  80 mm. 

10. Obsypanie rury tłuczniem kamiennym(warstwa odsączająca) 

11. Wykonanie wykopów związanych z odwodnieniem terenu. 

12. Wykonanie robót związanych z obsadzeniem studzienek z kręgów – Ø 1200mm. 

 Studzienki rewizyjne Nr 4,5,6 – H = 200cm 

13. Połączenie studni rurami odwadniającymi. 

14. Wykonanie połączenia rur spustowych z projektowanym odwodnieniem 

15. Zainstalowanie 4 kratek spustowych wg rys Nr2 



 

 

16. Zasypanie wykonanych wykopów związanych z odwodnieniem 

17. Wykonanie na odcinku E – E '', robót związanych z wykonaniem i uformowaniem 

skarpy ( płyty aŜurowe betonowe typu EKO na podsypce piaskowej, humusowanie 

skarp) wg rys Nr 2b 

18. Transport nadmiaru ziemi 

19. Wykonanie robót elewacyjnych ( tynk dekoracyjny mozaikowy) na cokole  

20. Zamontowanie okapu z blachy stalowej brązowej nad cokołem  

21. Zamocowanie 12 parapetów w oknach o wym: 230cm x 110cm i jednego parapetu 

w oknie o wym: 113cm x 110cm 

22. Niwelacja terenu z uprzątnięciem po robotach ziemnych. 

23. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej 

24. Wykonanie robót porządkowych po wykonanych pracach budowlanych  

25. Remont pomieszczeń szatni: odgrzybienie, osuszenie i malowanie powierzchni ścian – 

101,75m², oraz powierzchni sufitu 72,52m² 

26. Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych: wykonanie instalacji wod-kanalizacyjnej, 

powierzchnia ścian pokryta glazurą 28,65m², powierzchnia podłogi pokryta terakotą 

7,55m² , powierzchnia sufitu 7,55m² - bez białego montaŜu – wg rys nr 3 

27. Malowanie klatek schodowych:  tynk strukturalny na wysokość lamperii 

 

 

Uwagi: 

W załączeniu przedstawia się szkice technologiczne: 

 

Rys. n r 1-  Szkic orientacyjny budynku szkoły 

Rys. nr 2-    Schemat odwodnienia terenu szkoły 

Rys nr 2a - Szkic docieplenia i odwodnienia budynku szkoły na odcinku E -E’ i D -E 

Rys nr 2b - Szkic docieplenia i odwodnienia terenu szkoły na odcinku E’ –E’’ 

Rys nr 3 –  Szkic łazienki dla niepełnosprawnych  
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            Rys. nr 3  

 


