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CZĘŚĆ I 
 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCY 
 

 

 
I. Informacje o Zamawiającym. 

 

1. Nazwa Zamawiającego: Zakład Poprawczy i Schronisko Dla Nieletnich w Głogowie 

    Adres: ul. Obrońców Pokoju 19, 67-200 Głogów 

    sprawę prowadzi Sekretarz Zakładu 

    E-mail:  kierownik@zp.glogow.pl 

    Godziny pracy Zamawiającego: 7.00 - 15.00 

 

II. Informacje o Wykonawcy. 

 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,                    

o których mowa w pkt. 2. 

4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 

odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia 

wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
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CZĘŚĆ II 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 

   Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.  

I. Przedmiot i zakres zamówienia: 

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu budynku 

internatu oraz remont garaży w Zakładzie Poprawczym i Schronisku Dla Nieletnich 

        Ogólny zakres robót do wykonania: 

     1 Remont pokrycia dachu o powierzchni 492,536m². 

1.1 Zerwanie pokrycia z papy asfaltowej. 

1.2 Oczyszczenie podłoża betonowego i zagruntowanie go środkiem gruntującym. 

1.3 Wykonanie napraw murarskich kominów betoniarskich czap kominowych. 

1.4 Wykonie wylewki betonowej. 

1.5 Wykonanie obróbek blacharskich pasa nadrynnowego i gzymsu. 

1.6 Wymiana wyłazu dachowego na wyłaz fabrycznie wykończony – uchylny z 

możliwością zamykania na kłódkę lub inny zamek. 

1.7.Ułożenie papy wierzchniego krycia na papie podkładowej (systemowej) na 

dachu modyfikowana SBS gr. min. 5,0 mm 

1.10.Ułożenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia z wykonaniem obróbek  

      przypapowych.  

1.11. Montaż rynien. 

2. Instalacja elektryczna. 

2.1 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej - poziomy na dachu . 

2.2. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowej. 

Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 1 

do SIWZ. 

Wymagana jest wizja lokalna przy udziale inspektora nadzoru na terenie, gdzie będą 

realizowane roboty. Z dokonanej wizji należy sporządzić protokół potwierdzony przez 

inspektora nadzoru. 

 

 



 

 

 

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

Ul. Obrońców Pokoju 19 

67-200 Głogów 

Parter – biuro Sekretarza Zakładu 

 

Przy organizacji robót należy przyjąć, że roboty będą prowadzone w obiekcie 

czynnym. 

Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą 

ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001( Dz.U. z 2007r. Nr 39,                                  

poz. 251 ze zm.). 

 

 

 

 

 
CZĘŚĆ III 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 65 dni od dnia podpisania umowy.  

 
 
 
  

 
CZĘŚĆ IV 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
 

 
 
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie 



 

 

 z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

     W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2). 

  

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających  

spełnianie tych warunków : 

               

1. Potwierdzenie warunku, że wykonawca posiada uprawnienie do 

wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować poprzez: 

 złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

wyżej wymieniony dokumenty musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

 

2. Potwierdzenie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia                   

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić: 

 Sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 



 

 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz 

dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie (załącznik Nr 5).  

W tym zakresie Wykonawca winien udokumentować wykonanie w okresie 

ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie robót polegających na wykonaniu wymiany pokrycia dachu papą 

o powierzchni co najmniej 300m². 

 

 Zamawiający żąda załączenia do ofert dokumentu potwierdzającego, że wykazana    

robota została wykonana należycie. 

 

 3. Potwierdzenie warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia: 

 Sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

                      Do wykonania zamówienia, wymagane jest dysponowanie osobami uprawnieniami       

w zakresie: 

1. Uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi        – 

specjalność konstrukcyjno – budowlana. 

2. Uprawnień budowlanych do kierowania robotami elektrycznymi              

w zakresie instalacji elektrycznej. 

       Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie  uprawnień.  

 

5.  Ocena spełniania przez Wykonawców wszystkich warunków określonych          

w niniejszej SIWZ będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia – 

nie spełnia, na podstawie żądanych dokumentów.  

 

III. Podwykonawcy 

1. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) 

proponowanych podwykonawców – (załącznik nr 7) 



 

 

 

2. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej  

zgody Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy dopiero po 

uzyskaniu od niego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o zrealizowaniu 

względem niego płatności przez Wykonawcę oraz dowodu uregulowania tych 

należności (w przypadku, gdy Wykonawca wykaże podwykonawców). 

4. Brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego 

przez niego zadania skutkować będzie niemożliwością późniejszego ubiegania się 

Wykonawcy o zgodę na zatrudnienie podwykonawcy czy ustalenie zakresu 

powierzonych mu czynności. 

 

IV. Wykluczenie 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1.1. Wykonawców, 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. 

1.2. Wykonawców 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.  

1.3. Wykonawców, 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.  

1.4. 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. 

1.5. 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.  

1.6. 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.  

1.7. 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.  

1.8. 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. 

1.9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary. 

1.10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

2.1. 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. 

2.2. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania.  

2.3. 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. 

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni            

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 

zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.  

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

V. Odrzucenie 

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1. Jest niezgodna z ustawą. 



 

 

2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                     

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. 

6. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.  

8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

  

 

CZĘŚĆ V 
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY 

 

 

 
1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 2).  

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podst. Art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 3). 

3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z 

przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) (załącznik Nr 4). 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

5. Wykaz wykonanych robót potwierdzający doświadczenie zawodowe Wykonawcy  

 (załącznik Nr 5). 



 

 

6. Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia                 

(załącznik  Nr 6). 

7. Oferent powinien wskazać, jakich użyje materiałów dekarskich tj. środek gruntujący, 

papa podkładowa, papa wierzchniego krycia. Układanie pap winna wykonać brygada 

przeszkolona przez producenta papy.  

7. Dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia Wykonawcy. 

8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC. 

10.Wykaz podwykonawców (załącznik Nr 7). 

11.Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową – sporządzony w oparciu          

o przedmiar.      

13.Protokół z wizji terenu objętego zamówieniem potwierdzony przez inspektora 

nadzoru. 

   
CZĘŚĆ VI 

 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 

 
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami 

  
W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

 
                                            CZĘŚĆ VII 

 

                     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

 

 
 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 
 
 
 
 



 

 

 
CZĘŚĆ VIII 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni  

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

3. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu  

związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców                       

o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu 

związania ofertą. 

 

 
 
 
 

 
CZĘŚĆ IX 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
 

 

I. Forma oferty 
 

1.Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w 

języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. Język polski jest obowiązujący w toku całego 

postępowania przetargowego i realizacji umowy. 

 

2.Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego 

przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty) nie 

wynika z innych  dokumentów złożonych wraz z ofertą,   należy dołączyć do oferty 

stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo musi być w oryginale lub w 

formie notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie 



 

 

ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo winno być udzielone przez 

wszystkich tych wykonawców. 

 

3. Wszystkie dołączone kserokopie wymaganych dokumentów i zaświadczeń, muszą 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji). 

Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis Wykonawcy 

muszą być umieszczone na każdej stronie kserokopii dokumentu.W razie wątpliwości 

przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za 

zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. 

 
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być 

podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 

Podpis na ofercie musi być nanoszony w sposób umożliwiający jego identyfikację. 

    

 5.Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę stanowi   

wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” (załącznik nr 2) z załączonymi 

wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  Dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca  składa w jednym egzemplarzu.   

6. Ofertę  należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą                         

w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 

7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych  formularzach, których treść musi być 

zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej  kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia  dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dot. wykonania zamówienia, 

    złożenie większej liczby ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

 Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 

uniemożliwiający wysunięcie kartek.  

 



 

 

10.Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 

muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ 

KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być 

odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

 

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i 

adresem Wykonawcy, nazwą (firmą) i adresem Zamawiającego, nazwą zadania oraz 

napisem  „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”  

 
II. Zmiany, wycofanie oferty. 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania  

ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z 

dopiskiem:  „ZMIANA”. 

2.  Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

 
 
 
 

III. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ. 
 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści   

SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres: 

         Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

         Ul. Obrońców Pokoju 19 

         67-200 Głogów  

       e-mail:kierownik@zp.glogow.pl 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie 

dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed 

terminem składania ofert. 

mailto:pp10@www.glogow.pl


 

 

3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania  

4. Pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralna częścią SIWZ. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ. 

 

 

 
CZĘŚĆ X 

 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

 

 

 

I. Miejsce złożenia ofert. 
 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 
Ul. Obrońców Pokoju 19 
67-200 Głogów 
parter- biuro Sekretarza Zakładu 
 
         
 
II. Termin składania ofert  

 

Oferty należy składać do dnia 26.03.2018 do godz. 10.00 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu  

przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

 

 

 

 
 



 

 

   
CZĘŚĆ XI 

 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ INFORMACJE 

O TRYBIE OTWARCIA OFERT 
 

 

 

I. Miejsce otwarcia ofert. 
 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie 

Ul. Obrońców pokoju 19 

67-200 Głogów 

parter - biuro dyrektora PP-10 

                 
 

II. Termin  otwarcia ofert.  
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018r. o godz. 10.30 
 

 
III.  Informacje o trybie otwarcia ofert. 

 

1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym powyżej. 

    Otwarcie ofert jest jawne.  

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
I.  Opis kryterium i sposobu oceny ofert 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium               

i jego wagą: 

 

 

KRYTERIUM WAGA 

CENA 100 %. 

 

                  
 
2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 

 
                cena oferowana minimalna brutto 

                CENA =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100% 
                   cena badanej oferty brutto  

 
 
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych                

i została oceniona najkorzystniej w oparciu o kryterium wyboru ustalone w pkt - cie 1. 

 
 
 
II.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

Cena robót : zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach: DZ.U. 

NR 97, poz. 1050 ze zm. 

 
CZĘŚĆ XII 

 
OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT  ORAZ  OPIS 

SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

  



 

 

Cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie 

których Zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek 

VAT. 

     Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku   

     VAT. 

     1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów   

robót. 

2. Cena oferty ma odpowiadać wartości brutto. 

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

4.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie                       

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. 

5.  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze 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. 

6.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę         

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 
CZĘŚĆ XIII 

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
  



 

 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny 

faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim 

Wykonawcom.  

 
 

 

                                             CZĘŚĆ XIV 
 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH,                                           
JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY                        

W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

 

 

 
1. Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru wraz            

z punktacją. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

- i zamieszcza informacje, o której mowa w pkt.1a na stronie internetowej, na której 

zamieszczono SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyla się od zawarcia umowy                 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający na podst. art. 94 ust. 2 może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej ich 

oceny chyba ze zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 
 



 

 

 

    

CZĘŚĆ XVI 

  
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, 

       KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

WZÓR UMOWY 
 

 

 
1.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu wyrządzonych szkód powstałych        

w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony 

Wykonawcy. 

 

  2. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych      

Warunków Zamówienia. Określa on istotne postanowienia umowy oraz kary 

umowne. 

 
 
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 

 

4.O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego 

Wykonawcę odrębnym pismem. 

 

5. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą 

pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na 

zasadach wynikających z art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno 

zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
                                           CZĘŚĆ XVII 
 
                                  OFERTY CZĘŚCIOWE 
 

 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
 

 
                                           CZĘŚĆ  XVIII 
 
                                      UMOWA RAMOWA 
 

 

 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
 

 
                                           CZĘŚĆ XIX 
 
 
                                   OFERTY WARIANTOWE 
 

 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 

 
                                           CZĘŚĆ  XX  
  
                               AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 

 

 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 



 

 

 
                                          CZĘŚĆ   XXI 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH     
UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

 

 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 

pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r, poz.1579,2018). 

 
 

 
                                          CZĘŚĆ XXII 
 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
 

 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy zostały określone w Dziale               

VI ustawy pzp w art. od 179 do 198. 

 

 
 

 
 

CZĘŚĆ XXIII 
 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 

 

 

Załącznik nr 1    Przedmiar robót 

Załącznik Nr 2   Formularz ofertowy.  

Załącznik Nr 3   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

                          na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.     

Załącznik Nr 4   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania      



 

 

o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z 

dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                         

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).                                                   

Załącznik Nr 5   Wykaz wykonanych robót potwierdzający doświadczenie zawodowe  

Załącznik Nr 6   Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia 

Załącznik Nr 7   Wykaz podwykonawców 

Załącznik Nr 8   Wzór umowy   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2 
........................................................................ 

pieczęć wykonawcy lub wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

.......................... 
REGON 
................... 
NIP 
............. 
e-mail 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na 

REMONT   DACHÓW NA BUDYNKU INTERNATU I NA GARAŻACH 
w Zakladzie Poprawczym i Schronisku Dla Nieletnich 

w Głogowie 
 

o f e r u j e m y 
 

Wykonanie robót  objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji  
 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: …......................................... 
                                                                                                                                 (wartość brutto) 

słownie:...................................................................................................................................... 
(wartość brutto) 

 
w tym wartość  podatku VAT (w złotych).......................................................... 
 
słownie: …............................................................................................................................. 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  

    wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz  

    przygotowania i złożenia oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez  

    Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że przedstawione w SIWZ  postanowienia do umowy i projekt umowy  

    zostały przez nas zaakceptowane . Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach  

    określonych powyżej. 

5. Wraz z formularzem ofertowym przekazujemy.......  załączników zgodnie  

    z załączonym ich spisem.  

6. Oferta wraz z formularzem ofertowym zawiera ...... kolejno ponumerowanych stron. 

 

 
..................................                                                             …………………………… 
            (miejscowość i data)                                                                                                        (pieczęć i podpis Wykonawcy)                                         

              
 



 

 

Załącznik nr 3  

 
       
 
                 
 
 
 
 
 
 
Nazwisko i adres wykonawcy 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: 
 
 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia            

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r, poz.1579,2018). 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego na wykonanie: 

 
 „REMONT  DACHÓW NA BUDYNKU INTERNATU I NA GARAŻACH  w Zakładzie 

Poprawczym i Schronisku Dla Nieletnich w Głogowie” 
(Nazwa zadania) 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności.  
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym     

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 
zaproponowanym przez Zamawiającego.  

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

                   miejscowość i data                                                                    pieczęć i podpis  wykonawcy        

 

 
 

  

 
 
 

 

  



 

 

 

 
Załącznik nr 4  

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
 

 

  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne                       
z przyczyn przewidzianych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

 
 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,                               
w myśl których wyklucza się: 
1. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę niewykonując 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. Wykonawców, 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. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie 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 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 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 
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 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 
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. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 

11. Wykonawców, którzy 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                          
z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli 
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe 
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
sporządzonych przez tych autorów. 

12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania. 

13. Wykonawców, którzy 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. 

14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 

     oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. 
 

 

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

          miejscowość i data      pieczęć i podpis Wykonawcy 

 
 



 

 

 
Załącznik Nr 5 

 
 
 

 
 
 

WYKAZ   WYKONANYCH   ROBÓT  POTWIERDZAJĄCY   
DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

 

Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty             
i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.  

Wykonawca winien udokumentować wykonanie  w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie robót polegających na wykonaniu  
wymiany pokrycia dachu papą o powierzchni co najmniej 300 m².  
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w/w warunek musi spełniać, co najmniej jeden podmiot. 

 

   

 
L.p. 

 
Opis wykonanych robót * 

Wartość brutto 
wykonanych robót 

Data wykonania robót   
(zgodnie z zawartą 

umową) 

 
Miejsce 

wykonania  
 

1     

2  
 

   

3     

4  
 

   

5     

 

 
 

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

                   miejscowość i data                                                                    pieczęć i podpis  wykonawcy                                                                   
 

* do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych robót budowlanych   z 
należytą starannością 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Pieczęć wykonawcy 
  



 

 

Załącznik nr 6  

 
 
 
        Pieczęć wykonawcy 

 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

Sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. 

 

Do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie dysponowania osobami 
posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi            
oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi…………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień  

 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot. 

 

Nazwisko i imię 
Proponowana rola w 

realizacji 
zamówienia 

Rodzaj uprawnień Nr uprawnień 

 Kier. budowy   

  
 
 

 
 

 

  
 

 
Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania 
zamówienia. 
   

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

podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do  występowania  w obrocie  

prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo 
 

 
* do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 7 

 
 
 
 
 
        Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 WYKAZ PODWYKONAWCÓW 
 

Sporządzić i załączyć do oferty wykaz proponowanych podwykonawców, którym 
Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia.  

 
 

Nazwa (Firma) Powierzona część zamówienia 

   
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

 
GŁOGÓW, dn.    
 
 

..................................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do  występowania  w obrocie   
prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 8 
 
 

UMOWA nr 5/2018 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy  Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich 
w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 19  reprezentowanym  przez: 
1. Marian Chudziński     - Dyrektor  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
a  
 
reprezentowanym przez : 
2. …………………………………………. 
zwanym dalej  WYKONAWCĄ.  
 

Na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 
2017r, poz.1579,2018), została zawarta umowa następującej treści: 
 
PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 
1. Zamawiający zamawia , a Wykonawca  przyjmuje do wykonania roboty budowlane  stanowiące 
przedmiot zamówienia publicznego    „Remont dachów na budynku internatu i na garażach  w 

Zakładzie Poprawczym  i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie”. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy wykonania przedmiotu umowy przedstawia SIWZ oraz przedmiar robót.   

 
3.Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, 
nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w przedmiarze robót , których pomimo zachowania 
należytej staranności  podczas przygotowywania umowy nie można było przewidzieć  a ich wartość nie 
przekroczy 50% wartości szacunkowej zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawca wykona je na 
dodatkowe zamówienie Zamawiającego , udzielone w trybie „ z wolnej ręki”. 
 
4. Wykonania prac dodatkowych , o których mowa w ust.3 Wykonawca podejmie się po uzyskaniu na to 
zgody Zamawiającego. Zakres prac dodatkowych i związane z tym wynagrodzenie  oraz terminy realizacji 
zostaną zapisane w odrębnej umowie przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm ,standardów  i 
parametrów co w złożonej ofercie ( także w zakresie wielkości i wartości czynników produkcji , stawek  
kalkulacyjnych   i podstaw wyceny). 
 
TERMIN REALIZACJI  

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustala się  na dzień  podpisania umowy.  
2. Termin zakończenia : 25.06.2018r. 
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie tego 

terminu stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a nie 
wynikła ona  z winy Zamawiającego. 

 
 
 
 



 

 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

§ 3 
1)  Do obowiązków  ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności należy: 
a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
2)  Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru  na budowie . 
 

§4 
1) Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do 
prawidłowego  i terminowego wykonania robót budowlanych  . 
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia  zakresu robót ,a Wykonawca z tego tytułu 
nie będzie wnosił o wypłacenie żadnego odszkodowania ani nie będzie  rościł pretensji  
z tego tytułu. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§5 
1.Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania robót budowlanych zawartych w SIWZ i w przedmiarze 
robót z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami  
oraz obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., w sposób zgodny z wymaganiami ustaw i rozporządzeń 
wykonawczych.  
2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnych z §2 niniejszej 
umowy. 
3.Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa budowy przez powołanego przez siebie kierownika budowy 
oraz ustanowi kierowników robót w wymaganej specjalności, którzy swoje obowiązki będą pełnić w 
zgodzie z ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wydanymi na podstawie przepisów ustawy i przy 
przestrzeganiu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom 
Zamawiającego.  
5. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych  oraz będzie niezwłocznie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze       i zbędne materiały ,odpady i śmieci. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie robót budowlanych  urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
7. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy do przechowywania materiałów i 
narzędzi oraz wystąpi do Zamawiającego o  wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej . 
8.Wykonawca  pisemnie powiadomi Zamawiającego o planowanych odbiorach. 
9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu,  
 

§ 6 
1.Do kierowania budową Wykonawca wyznacza kierownika budowy : …………………………. 
 
NADZÓR INWESTORSKI  

§ 7 
1) Zamawiający powołuje inspektora nadzoru,  który  będzie dokonywał kontroli zgodności przebiegu 
realizacji robót budowlanych z ustaleniami niniejszej umowy. 
2) Inspektorem nadzoru  będzie: ……………………………….. 
 
WYNAGRODZENIE  

§ 8 



 

 

1) Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe 
zgodnie z harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym ,w wysokości : 
Wartość netto :  
(słownie : ……………………………………….. 0 
Podatek VAT :   
(słownie: …………………………………………….) 
Wartość brutto:  
(słownie: ……………………………………………………….) 
2) Wynagrodzenie  ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy ( wykonanemu zgodnie  
z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej)- opisanemu w 
§1 niniejszej umowy , specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót , przedmiaru robót, które 
stanowiły  zał. do formularza ofertowego i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia , w ofercie Wykonawcy. 
3) Cena ofertowa zawiera wszystkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zaproponowana cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
Zawiera ona również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu 
wykonania niniejszego zamówienia , prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszystkie 
koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających; 
Koszty wykonania niezbędnych prób ,badań, uzgodnień,  sprawdzeń . 
4) Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w czasie trwania umowy. Ustalona w umowie wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna i ostateczna- niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i 
innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 
Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca . Wykonawcy nie przysługuje względem zamawiającego 
żadne roszczenie z powyższego tytułu a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
 

§ 9 
1) Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi  fakturami VAT częściowymi wg 
zatwierdzonego przez Zamawiającego  harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego  oraz fakturą 
końcową  wystawioną na podstawie bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
2) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy lub jego części stanowiące przedmiot odbioru nastąpi po jego 
wykonaniu i odbiorze zakończonym podpisanym protokołem odbioru końcowego lub częściowego  przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
3) Faktury VAT za części stanowiące przedmiot odbioru i za przedmiot umowy będą płatne  w formie 
przelewu w terminie 14 dni od daty przedłożenia ich Zamawiającemu na konto Wykonawcy. 
 
PODWYKONAWCY 

§10  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.  Dopuszcza się zatrudnienie 
podwykonawców w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i po uzyskaniu jego zgody. 
 
GWARANCJA I RĘKOJMIA  

§ 11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 60 miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot umowy , 
obejmujący roboty budowlane oraz materiały niezależnie od okresu gwarancji udzielonej przez producenta 
na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej ,którą pokaże w dacie odbioru końcowego. 
2. Termin gwarancji liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
 
UBEZPIECZENIE 

§12 



 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na koszt własny roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
a) roboty, urządzenia oraz mienie ruchome związane z wykonywaniem robót od: ognia, zalania, 
huraganu oraz innych zdarzeń losowych, 
b) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, osób trzecich, powstałe  
w związku z prowadzonymi robotami. 
3. Wykonawca przedłoży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy polisę ubezpieczeniową 
obejmującą umowę, ważną przez okres odpowiedzialności Wykonawcy 
4.W przypadku całkowitego lub częściowego nie dopełnienia obowiązku, o którym   mowa w ust. 1 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania ubezpieczenia budowy w imieniu i na koszt Wykonawcy. 
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone osobom trzecim w 
czasie wykonywania robót. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY  

§ 13 
1. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor nadzoru powołany przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia :  
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu  ich usunięcia. 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

i potrącić należność z ostatniej faktury. 
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
4. Zamawiający wyznaczy termin ostateczny odbioru robót po upływie okresu rękojmi oraz terminu na 

protokolarne usunięcia stwierdzonych wad. 
 

KARY UMOWNE  
§ 14 

1. Strony umowy postanawiają ,że wiążącą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
A/ Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych : 
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% ceny ofertowej tj. 
ceny z podatkiem VAT , za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu umownego, 
b) za zwłokę w usunięciu wad ,usterek i niedoróbek wykonania przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie 
realizacji, przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny ofertowej tj. ceny z podatkiem VAT , 
za każdy dzień zwłoki ,licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia  
c) za spowodowanie opóźnienia w rozpoczęciu robót budowlanych lub przerwy w realizacji robót z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy powyżej 5 dni roboczych – w wysokości 0,2% ceny ofertowej tj. ceny z podatkiem 
VAT, za każdy dzień przerwy 
d) za zwłokę w opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wysokości 0,2% ceny ofertowej 
 tj. ceny z podatkiem VAT ,  
e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  
w wysokości  20 % ceny ofertowej tj. ceny z podatkiem VAT . 



 

 

B/ Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% ceny ofertowej  
tj. ceny z podatkiem VAT, 
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% ceny 
ofertowej tj. ceny z podatkiem VAT , za każdy dzień zwłoki licząc od dnia po terminie ustalonym przez Strony. 
3.Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę ,która naruszyła postanowienia umowne- w terminie 14 
dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia i dowolnej 
należności Wykonawcy, przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 
 
ZMIANA POSTANOWEIŃ UMOWY  

§15 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy    
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy, albo 
zmiana będzie dla Zamawiającego korzystna. 

 
ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

§ 16 
1. Strony postanawiają ,że oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego przysługuje im 

prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość  Wykonawcy 

b) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do ich wznowienia 
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od daty ustalonej na wykonanie przez 

Wykonawcę  zobowiązania  
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej  z podaniem uzasadnienia  
4.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada , Zamawiający jest 

zobowiązany do: 
a) dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia należytego  

z tytułu wykonania robót do dnia odstąpienia  
b) rozliczenie się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca 
wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, przy czym przekazanie placu budowy nastąpi 
w terminie 30 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy i w tym terminie na Zamawiającego przechodzą 
wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za szkody powstałe po tym terminie.  

§ 17 
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań 
umownych. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 18 
1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 



 

 

2) Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego. 
3) Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn uzasadnionych w formie pisemnej zawiadamiając 
o tym drugą stronę w 14 dniowym kresie wypowiedzenia. 
4) W przypadku wskazanym w ust. 3 strony dokonują rozliczenia za czynności wykonane w terminie 30 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 
 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 

 
 
 
   

 


