
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH 
 
 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu tj. naprawa istniejącego pokrycia 
dachowego i podwyższenia komina na budynku nowej szkoły, Szkoły Podstawowej w Głusku z 
siedzibą w Nowych Grochalach oraz remont sali nr 3 w budynku starej szkoły. 
 
 
 
I. Zamawiający 
 
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 40, 
 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 05 – 155 Leoncin 
Tel. 022 785 65 16 
Fax. 022 785 65 16 
e-mail zs-glusk@wp.pl  
REGON: 015771828 
NIP: 531-15-24-512 
 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 
stycznia 2004 r. DZ. U. Nr 164, poz. 1163,dz.U.z 2007 Nr 82,poz.560) 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U Nr 87, poz. 605) 
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych, 
4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w:  
-Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień   
Publicznych z dnia 23 sierpnia 2007r. 
-na stronie internetowej Urzędu – BIP http://www.leoncin.nbip.pl z dnia 23 sierpnia 2007r.  
-oraz w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 23 sierpnia 2007 r.  
 
 



 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącego pokrycia dachowego i podwyższenie komina, na 
budynku nowej szkoły oraz remont sali nr 3. 
Szczegółowy zakres robót zawiera „książka przedmiarów” 
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z kosztorysem inwestorskim. 
 
 
IV. Części zamówienia 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
 
 
 
V. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 
 
 
VI. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VII. Termin wykonania zamówienia 
 
30 listopada 2007 r. 
 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują 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. 
 
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
 
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, 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 
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania 
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków 
 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 
88, lub błędy w obliczeniu ceny 
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
 
 
IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w ofercie: 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty: 
 
1. Dokumenty wymagane: 
 
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 
- oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy, zgodnie z treścią ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 i 2a 
- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z 
przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych , że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 
  
 
 
 



 
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, 
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
 
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 
 
nie przewiduje się składania ofert wspólnych. 
 
 
4. Inne dokumenty: 
 
4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 
potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (załącznik nr 5) 
 
 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane 
na adres: 
Szkoła Podstawowa w Głusku siedzibą w Nowych Grochalach 40, im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 
05 – 155 Leoncin 
Tel. 022 785-65-16 
Tel./fax 022 7856516 
e-mail: zs-glusk@wp.pl 
 
 
 



 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 
mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: dyrektor szkoły 
pani Małgorzata Szymczak 
 
 
 
XII. Wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
 
XIII. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. 
do dnia 15 października 2007 r.  
 
 
XIV. Opis przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 
 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 
8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
 
 
 



 
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/ w 
siedzibie zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 40, im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 05-155 Leoncin 
 Sekretariat szkoły 
3.2 Koperta / opakowanie/ zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 40, im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 05-155 Leoncin 
3.3 Oznakowane następująco: remont dachu i remont sali nr 3 
 
 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 40, im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 05-155 Leoncin  
Sekretariat szkoły 
do dnia 13 września 2007 r.  do godz. 11:00 
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu. 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach 40, im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 05-155 Leoncin 
Sekretariat szkoły 
Dnia 13 września 2007 r.  o godz. 12:00 
3. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji . Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności . 
 
 
 
Informacje dodatkowe: 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. 
Cena może być tylko jedna 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 



 
 
 
 
 
XVII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa 
kryterium, waga, sposób punktowania): 
Nazwa kryterium Waga 
cena 100 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego : 
Nazwa kryterium: Cena 
Wzór: ( Cmin/Cx) x 100 = C 
Sposób oceny: Oferta z najniższą ceną spośród złożonych ofert uzyska 100 pkt.Punkty dla 
ofert z kolejnymi cenami zostaną wyliczone na podstawie podanego wzoru 
gdzie: 
C -liczba punktów za kryterium cena 
Cmin- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
Cx - cena oferty badanej 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
 
 
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
 
XIX. Warunki umowy 
 
1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem 
3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4 Postanowienia umowy zawarto w: 
projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 
 
 
 
 



 
XX. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, 
przysługuje wyłącznie protest ( w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy 
dotyczące odwołań i skarg) 
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w 
Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
 
 
 
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych 
oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej:  www.uzp.gov.pl  Niezależnie od ogłoszenia 
wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną 
powiadomieni w formie pisemnej. 
 
 
 
XXII. Postanowienia końcowe 
 
Zasady udostępniania dokumentów: 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny 
 
 
XXIII. Załączniki 
 
Załączniki do specyfikacji: 
1.Oferta przetargowa 
2 i 2a. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków opisanych w art. 22 i 24 Ustawy Pzp. 
3. Zaświadczenie ZUS  
4. Zaświadczenie US 
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych 
Nowe Grochale 
6. Projekt umowy 
 
 

______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej 


