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Zamawiający:

 Świdnicki Ośrodek Sportu  i Rekreacji
58-100 Świdnica, ul. Śląska 35

Specyfikacja 
Warunków Zamówienia 

dotycząca wykonania  robót budowlanych:
 

 
Zamówienie średnie o wartości od 15.000 do 30.000 Euro 

zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH O WARTOŚCI DO 30.000 
EURO na podstawie Zarządzenia   4/14 dyrektora ŚOSIR z dnia 15.05.2014 r. 

Świdnica, kwiecień 2019

Sporządził: Marcin Kistela

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji
58-100 Świdnica , ul. Śląska 35 
www.osir.swidnica.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia średniego o wartości o 
15.000 do 30.000 Euro zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
PODPROGOWYCH O WARTOŚCI DO 30.000 EURO na podstawie Zarządzenia   nr 4/14 dyrektora 
ŚOSIR z dnia 15.05.2014 r.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 
"Wymiana pokrycia dachowego przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją szatni"

       Oznaczenie kodów według  głownego słownika zamówień:
     45212200-8- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
    
     
                                              

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 



 
1.  Pomieszczenia szatni
1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
W robotach rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się:

 demontaż skrzydeł i ościeżnic aluminiowych wewnętrznych, wejściowych do szatni,
 demontaż skrzydeł drzwiowych do sanitariatów,
 demontaż okładzin ścian z płyt pilśniowych, malowanych,
 rozebranie posadzek z wykładzin tworzywa sztucznego,
 demontaż parapetów wewnętrznych,
 oczyszczenie ścian i sufitów z istniejącej powłoki malarskiej,
 wykucie i demontaż podokienników zewnętrznych,
 wykucie i demontaż stolarki okiennej aluminiowej.

Po robotach demontażowych i rozbiórkowych należy usunąć gruz z budynku wraz z wywozem na 
składowisko odpadów. Do obowiązków wykonawcy robót należy przedłożenie karty odpadów.
1.2. Roboty remontowe.
1.2.1. Stolarka okienna.
Po  zdemontowaniu  istniejącej  stolarki  należy  dostarczyć  i  zamontować  stolarkę  PCV  o
współczynniku przenikania ciepła U<1,1 W/m2K, potrójnym pakietem szybowym (Ug=0,6 W2K),
okna  wyposażone  w  nawietrzaki,  klamki  i  okucia  w  kolorze  białym.  Parapety  wewnętrzne
wykonane z PCV w kolorze białym, podokienniki zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej, grubości min. 0,7 mm.
Po wymianie stolarki okiennej należy uzupełnić ubytki tynków, obrobić zaprawami cementowymi
ościeża zewnętrzne i  wewnętrzne oraz pomalować farbami  elewacyjnymi,  kolor  dostosować do
istniejącej kolorystyki obiektu.
1.2.2. Stolarka drzwiowa.
Drzwi wejściowe do szatni wykonać z profili aluminiowych malowanych w kolorze RAL 9016,
wyposażone w min. 3 zawiasy na skrzydło, wypełnienie z szyby zespolonej (pakiet min. dwóch
szyb) bezpiecznej, nieprzeziernej o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia. Do uzgodnienia z
Inwestorem sposób podziału skrzydła drzwiowego na panele.
Do sanitariatów wymienić skrzydło drzwiowe na stalowe, pełne, malowane w kolorze RAL 9016.
Skrzydło musi być wyposażone w kratkę wentylacyjną o przekroju nie mniejszym niż 220 cm2.
Przy wszystkich drzwiach należy zamontować odboje drzwiowe.

1.2.3. Posadzki
Należy  wykonać  drobne  naprawy  podłoży  betonowych  z  zapraw  cementowych
cienkowarstwowych.  Posadzkę  betonową  należy  oczyścić  przez  szlifowanie  lub  frezowanie  z
pozostałości  kleju.  Na  tak  przygotowane  podłoże  wykonać  warstwę  wyrównującą  z  zapraw
samopoziomujących,  a  następnie  zagruntować  roztworem  gruntującym.  Posadzki  należy
wykończyć  wysokiej  jakości  wykładziną  winylową  gr.  2  mm,  waga  2800g/m2;  zgrzewana  z
bezspoinowymi cokolikami wysokości 10 cm dedykowana do obiektów szkolnych z gwarancją na
min. 10 lat. Wszystkie połączenia z istniejącymi posadzkami wykończyć listwami aluminiowymi.  
1.2.4. Ściany i sufity.
Po oczyszczeniu z istniejących powłok malarskich powierzchni tynków ścian i sufitów należy zmyć
oraz zagruntować roztworem gruntującym. Następnie w celu wyrównania powierzchni wykonać
przecierkę  cementowo-wapienną  i  wykończyć  ściany i  sufity  dwukrotną  powłoka malarską,  do
pełnego  nasycenia  kolorów.  Do  wykonywania  powłok  malarskich  zastosować  farby  lateksowe
zmywalne, odporne na szorowanie.
1.2.5.  Instalacja centralnego ogrzewania.
Piony i podejścia instalacji centralnego ogrzewania pomalować farbami olejnymi, w kolorze ścian.
2. Dach nad małą sala gimnastyczną.
2.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.
W robotach rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się:



 skucie luźnych tynków na ściankach ogniowych i kominach,
 demontaż obróbek blacharskich istniejącego pokrycia dachowego oraz na ogniomurach,
 demontaż rynien i rur spustowych,
 zerwanie istniejącego pokrycia z papy dachowej,
 usunięcie luźnych elementów pokrycia dachowego (ubytki betonu pomiędzy płytami 

dachowymi).
 usunięcie uszkodzonych czap kominowy,
 rozebranie luźnych elementów kominów.

Po robotach demontażowych i rozbiórkowych należy usunąć gruz, papę z obiektu wraz z wywozem
na składowisko odpadów. Do obowiązków wykonawcy robót należy przedłożenie karty odpadów.

2.2. Pokrycie dachowe.
Dach jednospadowy (kąt nachylenia połaci 4%), pokryty dwoma warstwami papy: papą 
podkładową – asfaltową, na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej włókniny poliestrowej z 
obustronną powłoką z masy asfaltowej z wypełniaczem mineralnym (np. Icopal Fire Smart Duo-
Baza 4,0 Szybki Profil SBS lub równoważna) oraz papą wierzchniego krycia – asfaltową, w kolorze
czarnym, papa na osnowie z kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej z wypełniaczem mineralnym, warstwa wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką 
mineralną (np. Icopal Fire Smart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS lub równoważna). 
2.3. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe
 Wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Rynny o średnicy fi 100 mm oraz rury 
spustowe o średnicy fi 150 mm wraz z wymianą czyszczaków na żeliwne.
2.4. Ogniomury.
Uzupełnić ubytki tynków z zaprawy cementowej. Na połączeniu ścian z dachem zastosować kliny, 
papę dachową wyprowadzić pod poziome obróbki blacharskie ogniomurów. Obróbki blacharskie 
wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Blachy łączyć ze sobą na rąbek stojący.
2.5. Kominy i przejścia instalacyjne przez dach.
Uzupełnić brakujące cegły oraz brakujący tynk na kominach. Dostarczyć i zamontować nowe 
żelbetowe czapy kominiarskie. Wykonać nowe kominki odpowietrzające.  Na połączeniu kominów 
z dachem zastosować kliny, papę dachową wyprowadzić 30 cm ponad poziom dachu. Obróbki 
blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm.
3. Hala sportowa – duża
3.1. Przyłączenie istniejących 4 szt. grzejników panelowych centralnego ogrzewania do instalacji
c.o. w budynku. 
4.  Prace elektryczne
4.1.  Prace  demontażowe  oraz  wykonanie  głównych  ciągów  zasilających  wraz  z  wymianą
rozdzielnicy głównej RG, i tablicy rozdzielczej R1.
4.2. Prace demontażowe oraz wykonanie instalacji elektrycznych w małej sali (akrobatycznej).
4.3.  Prace demontażowe oraz wykonanie instalacji  oświetleniowej w małej sali  (akrobatycznej).
Dostawa  24  szt.  opraw  oświetleniowych  przez  inwestora-  UWAGA!  Materiału  nie  należy
uwzględniać  w  cenie  ofertowej.  W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  prace  montażowe
przedmiotowych 24 sztuk opraw oświetleniowych. 
4.4. Prace demontażowe oraz wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach szatni.
4.5.  Prace demontażowe oraz wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach szatni.

4.6. Wykonanie instalacji odgromowej na dachu nad małą salą (akrobatyczną).
 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1. Wymagany termin realizacji zadania:
1) Rozpoczęcie realizacji: 01.06.2019 r. ( w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06..2019 r. 

będa wykonywane prace dekarskie nad "mała hala gimnastyczną , natomiast 



pozostałe od dnia 1.07.2019 r.)
2)  Zakończenie realizacji zadania 19.08.2019   r. 

                                

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
w zakresie: 

1) Posiadania  wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia.
Wykonawca wykaże, że   w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał  2 roboty budowlane    
obejmujące modernizację obiektu użyteczności publicznej w branży elektrycznej i budowlanej    o 
wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodu dotyczącego tych robót, 
określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  

5.2     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć:
1) Wykaz 2 robót budowlanych wykonanych    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)      
obejmujących modernizację obiektu użyteczności publicznej w branży elektrycznej i budowlanej    o
wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodu dotyczącego tych robót, 
określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (wzór zał. nr 2);

      Uwaga, dowodami, o których mowa w pkt 1) mogą być:
a) Poświadczenie wykonania, (np. referencje, protokoły odbioru robót, faktury końcowe, 

itp.) lub inne dokumenty, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( wzór zał. Nr3)

3)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia   
Wykonawca winien dostarczyć: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 4),
b )Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert,
 

6.2. Wykonawca winien do oferty dołączyć:



1) Formularz ofertowy stanowiący (wzór zał. nr 1),
2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. 5 i 6.1 SWZ,
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz.   6 pkt 3 SWZ,
4) Parafowany wzór umowy o roboty budowlane (wzór zał. Nr 5)
5) Kosztorys budowlany  sprządzony na podstawie przedmiarów robót i opisu przedmiotu 

zamówienia
6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być 
załączone do oferty. W takim wypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego 
pełnomocnika.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 
z warunków określonych w pkt 5, ppkt 5.1 i 5.2  winien spełniać co najmniej jeden z tych 
Wykonawców.

 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.
 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.  

7.2. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę będą przekazywane Zamawiającemu 
tylko w formie pisemnej. 

7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując swój 
wniosek na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski o 
wyjaśnienie treści SWZ jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie, o którym mowa w pkt 7.3, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
 W sprawach merytorycznych:

Jarosław Janiak  – tel 074 8521262

 W sprawie procedury:
 Marcin Kistela – tel. 074 8521262

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Ofertę należy sporządzić w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
9.3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SWZ. 
9.4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 



w niniejszej SWZ.
9.5. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana przez 

osobę(y) uprawnioną(e), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń woli – 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

9.6. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdz. 6. 
9.7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu. Każda zapisana 
strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) 
upoważnione do jej podpisania.

9.8. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 
naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do jej 
podpisania.

9.9.    Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były 
ponumerowane.

9.10. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i 
adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem:

OFERTA PRZETARGOWA PN:

 "Wymiana pokrycia dachowego przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją szatni"

NIE OTWIERAĆ PRZED 20/05/2019  r. przed godz. 9.00
9.11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
9.12. Zamawiający poprawia w ofercie :

1) Oczywiste omyłki pisarskie,
2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek.

9.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te 
podmioty.

9.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 
do jej prawdziwości.

9.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

10.1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
58-100 Świdnica ul. Śląska 35 
sekretariat do godz. 8.00 dnia 20.05.2019 r. 

10.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, gabinet dyr. OSIR , ul. Śląska 35 w Świdnicy  w 
dniu 20.05.2019  r. o godz. 9.00

10.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

10.4. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień, Zamawiający 
udostępnia zainteresowanym protokół wraz z załącznikami.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

11.1         Ceną oferty jest wartość brutto całego przedmiotu zamówienia, podana w „ Formularzu oferty”.
11.2         Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową.
11.3  Cenę ryczałtową oferty, zdefiniowaną w art. 632 Kodeksu cywilnego ustalono 



          w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy przedmiotowego zamówienia, wykonaną na podstawie   
         załaczonych przedmiarów robót , SWZ i wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod realizację     
         przedmiotu zamówienia, dokonanego przez Wykonawcę przed sporządzeniem oferty.   Kalkulacja 
        Wykonawcy stanowiła będzie wycenę kompletu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.
11.4   Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu
          zamówienia, wynikające z niniejszej SWZ, oraz obejmuje wszelkie roboty i prace konieczne do
         wykonania przedmiotu zamówienia, , w tym zarówno roboty i prace, których wykonanie jest niezbędne
         dla należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
11.5  Ceną ofertową należy objąć również koszty organizacji, oznakowania, zagospodarowania zaplecza 
         budowy, wywozu odpadów i materiałów nieużytecznych na składowiska, oraz inne nakłady nie            
        stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
11.6 Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie kalkulacji własnej w wartościach netto, bez podatku VAT. 
        Do tak wyliczonej ceny netto doliczyć należy podatek VAT wg stawek obowiązujących na dzień
         składania oferty. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto.
11.7  W ofercie Wykonawca winien podać cenę ofertową netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu
        zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT.
11.8 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
        to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
        złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
11.9 Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
      złożonych ofertach.

12.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.

12.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
        Oferowana cena brutto za całość zadania  - 100 % 
12.2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
12.3. Sposób oceny ofert.

  Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej      
określonych:

                                   najniższa zaoferowana cena brutto 
 Ilość pkt. = ------------------------------------------------------------------------------  x 100%
                                          cena brutto oferty badanej

Uzyskane  punkty  będą  mnożone  przez  wagę  (znaczenie)  kryterium  ceny  -  100  %,  a  uzyskane  
w  ten  sposób  punkty  decydują  o  zajętym  w  przetargu  miejscu.  Maksymalna  ilość  możliwych  do
uzyskania punktów : 100.

12.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści SWZ, 
2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie      

zamówienia; 
12.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 

złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając cenę oferty nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, termin realizacji, okres 
gwarancji oraz warunki płatności.

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;
12.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.



13.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę.
13.2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 6.3. niniejszej SWZ, zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy przedłożą oni na żądanie Zamawiającego umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców.

14. WARUNKI PŁATNOŚCI  
       Warunki płatności zgodnie z treścią  projektu umowy
15.  GWARANCJA.
15.1. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i  rękojmi na 

okres 3 lat na wszystkie wykonane prace budowlane, licząc od daty odbioru i przekazania do 
eksploatacji przedmiotu  zamówienia oraz dostarczone urzadzenia i materiały.

Na wszystkie wbudowane urządzenia okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez 
producenta, lecz nie krótszy jak 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

15.2. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy, Wykonawca 
wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

16.        ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
16.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik 

nr 5 do SWZ.
16.2.  1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez 

obie strony umowy, pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1)  Zmiana  umowy  jest  korzystna  dla  Zamawiającego  (korzyść  ekonomiczna,  techniczna,
eksploatacyjna),np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2)  Wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania
umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie
realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3)  Zmiana sposobu świadczeń związana z:
a)  aktualizacją  lub  zmianą  dokumentacji  projektowej  (konieczność  opracowania  projektu
zamiennego  i zmiany pozwolenia na budowę),
b) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji rozwiązań technicznych lub/i materiałowych 
w przypadku:
- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy,
- zmiany obowiązującego prawa,
- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń.
4) Zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi podziemnymi urządzeniami, instalacją lub
obiektami infrastrukturalnymi,
b) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności:
- obfite i długotrwałe opady atmosferyczne, w szczególności śniegu i deszczu,
- niskie temperatury uniemożliwiającymi realizację umowy,
- klęsk żywiołowych występujących na terenie objętym realizacją umowy.
c) spowodowane wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
d) spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
e) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego
i  Wykonawcy  skutkuje  niemożliwością  uzyskania  stosowanych  decyzji,  zezwoleń  i
uzgodnień.
5)  Zmiany  osobowe,  przy  pomocy,  których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy,  na  inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w § 4
ust. 3 w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych tych osób,
b) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,



c) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
17.      INFORMACJE DODATKOWE.

17.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem 

Podwykonawców
17.3. Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu przysługuje, za naruszenie przez Zamawiającego 

przepisów  określonych w Regulaminie udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
30.000 euro skarga. Skargę rozpatruje dyrektor ŚOSiR w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. 

17.4. W sprawach nieuregulowanych  w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.
Załącznik nr 1  —- Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2  —  Wykaz robót budowlanych, 
Załącznik nr 3  —  Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

     Załącznik nr 4  -     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 5 —   Wzór umowy o roboty budowlane,
Załacznik nr 6 –      Dokumentacja projektowa

    Opracował:
 Marcin Kistela                                

   Zatwierdził :
…………………………………………… 
Za zgodność z Regulaminem udzielania 
zamówień podprogowych o wartości do 30.000 euro 
stwierdził



Załącznik nr 1 do SWZ
nr sprawy ……………….…..

OFERTA

……………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy)

  Składam(y) ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektową wskazaną w  Specyfikacji Warunków 
Zamówienia tj. "Wymiana pokrycia dachowego przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją 
szatni"

 

1. Cena netto oferty …………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

podatek VAT ……….. % tj.: ……………..… zł

cena brutto ……………………………..……zł

(słownie:..............................……………………………………………………………………..)

 

2. Oświadczamy, iż spełniamy warunki stawiane w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie czego 
składam(y) podpisany załącznik Nr 3 do SWZ

3. Oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, na potwierdzenie czego 
składam(y) podpisany załącznik Nr 4 do SWZ 

4. Terminy wykonania zamówienia: 

1) Rozpoczęcie realizacji: 01.06.2019 r.
                                     2)  Zakonczenie realizacji zadania  19.08.2019 r. 

5. Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy  

6. Udzielam(y) gwarancji na okres 3 lat,  zgodnie z załączoną do projektu umowy Kartą  
Gwarancyjną .

7. Oświadczam(y), że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni.

8. Oświadczam(y), że przed przystąpieniem do postępowania zapoznałem się z lokalizacją obiektów  
oraz  wymaganym zakresem prac, który uwzględniłem  w cenie,

9. Akceptuję projekt umowy.

……………...........................................
podpis osób upoważnionych

do reprezentowania firmy



Załącznik nr 2 

……………..……………………………..
        /pieczęć wykonawcy/

Wykaz robót budowlanych 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
 "Wymiana pokrycua dachowego przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją szatni"

 
Ja niżej podpisany, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,  , że   w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie) wykonałem  2 roboty budowlane    obejmujące 
modernizację obiektu użyteczności publicznej w branży elektrycznej i budowlanej    o
wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodu dotyczącego 
tych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.

L.p.
Przedmiot zamówienia

(zakres rzeczowy)

Wartość
zamówienia

brutto

Miejsce wykonania Data wykonania
Zamówienia

1 2 3 4 5

załączam dowody dotyczącego tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

                                                                                              …………………….………………………
                                                               (podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do    reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowość i data …………………………….



Załącznik nr 3 

……………..……………………………..
        /pieczęć wykonawcy/

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn: "Wymiana pokrycua dachowego 
przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją szatni"

     

Ja niżej podpisany, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału 
w prowadzonym postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej

                                                                                     ……………..…………………………….……
                         ( Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                 reprezentowania 
Wykonawcy)

 



Załącznik nr 4

……………..……………………………..
        /pieczęć wykonawcy/

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
  

"Wymiana pokrycia dachowego przybudówki hali "Pionierów"wraz z rewitalizacją szatni" 

Oświadczam, że brak jest podstaw wykluczenia podmiotu, do którego reprezentacji jestem 
upoważniony.

                                                                                     ……..…………………………….…………
                                  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
                                                                                                                                  reprezentowania 
Wykonawcy)

Miejscowość i data …………………………….


	Załącznik nr 2 — Wykaz robót budowlanych,
	Wykaz robót budowlanych
	Ja niżej podpisany, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem 2 roboty budowlane obejmujące modernizację obiektu użyteczności publicznej w branży elektrycznej i budowlanej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda wraz z załączeniem dowodu dotyczącego tych robót, określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

