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I. Nazwa i adres Zamawiaj ącego i tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław - Zespół Szkół nr 6,  54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82 , będący jednostką
administracji samorządowej  oświatową 
2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą: 
Wykonanie  prac maj ących  na celu  dostosowanie  pomieszcze ń  do przej ęcia oddziałów  terapeutycznych SP nr 99 w
budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu
3. Użytkownikiem zrealizowanych robót będzie Zespół Szkół nr 6. 
4. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

II. Informacje ogólne
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2017r. poz. 1579 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie na adres szkoły: Zespół Szkół nr 6, ul. Nowodworska
70-82, 54-438 Wrocław; elektronicznie (sekretariat@zs6.wroc.pl, Sekretariat.  zs06@wroclawskaedukacja.pl   ). 3.1. Zamawiający
wymaga formy pisemnej w przypadku składania ofert, składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia. 
4. Zespół Szkół nr 6 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. 
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia. 
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a. ust. 1 ustawy Pzp.) 
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w
walutach obcych. 
10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1
ustawy Pzp. 
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 
12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy. 
13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp). 
14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy
Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 
17. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
19. Wymagania dotycz ące umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich
zmian:
19.1. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące
równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców, 
19.2. umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy, określający wartości
poszczególnych robót budowlanych. Harmonogram winien zawierać numerację pozycji i nazwy robót budowlanych
odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a
ponadto wynagrodzenie danego elementu mniejsze lub równe wynagrodzeniu dookreślonemu w harmonogramie rzeczowo-
finansowym stanowiącym załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego (podstawowej), 
19.3. końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo oraz terminy realizacji poszczególnych jej elementów nie
mogą wykraczać poza termin realizacji poszczególnych elementów oraz końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie
zamówienia publicznego (podstawowej), 
19.4. do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu
należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane
przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 
19.5. sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany
wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
19.6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być wnoszone w jednej lub
w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno
nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
20. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt. 19 niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do
projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian. 
21. Zamawiający wskazuje termin 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do
projektu umowy lub projektu zmiany umowy, 
22. Zamawiający wskazuje termin 30 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany
umowy. 
23. Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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24. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 24.1. administratorem danych osobowych jest Gmina Wrocław – Zespół
Szkół nr 6,  54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82
24.2. inspektorem ochrony danych osobowych w  Gminie Wrocław – Zespół Szkół nr 6,  54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-
82 jest Pan Marek Adamaszek , kontakt:madamaszek@aims.biz.pl, tel.,  608 294 903

24.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego jak w tytule 

24.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

24.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy; 

24.6. obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

24.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 

24.8. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
24.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby; 
24.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby1; 
24.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
24.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

24.9. nie przysługuje osobie, której dane udostępniono: 24.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; 
24.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
24.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników 
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego  

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie   prac mających  na celu  dostosowanie  pomieszczeń  do przejęcia oddziałów
terapeutycznych SP nr 99 w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu,  wg  wytypowanego zakresu robót określonych w
zadaniach od 1 do 5.  w budynku Zespołu Szkół nr 6,  54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu.
W  szczególności obejmujący  przebudowę i remont sanitariatów oraz roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej,
cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wymiany wykładzin posadzkowych, malowanie oraz robót towarzyszących wg zakresu
określonego w Przedmiarach robót.
1). Cały zakres zamówienia podzielono na dwie części:
Część 1  dotyczy prawego skrzydła szkoły obejmuj ące zadanie 1, 2. 
Zadanie 1 –   przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do wykorzystania na cele dydaktyczne)
na poziomie I piętra w oparciu o Koncepcję pt. Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji  na poziomie I piętra i parteru. 
Zadanie 2 –przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do wykorzystania na cele dydaktyczne)
na poziomie  parteru w oparciu o Koncepcję pt. Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji  na poziomie I piętra i parteru. 

Część 2 - dotyczy lewego skrzydła w cz ęści północnej i cz ęściowo południowej obejmuj ące zadanie  3,4,5
Zadanie 3  - roboty w oparciu o Projekt budowlany pt.  Przebudowa i remont sanitariatów na poziomie i piętra budynku Zespołu
Szkół nr 6 przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we Wrocławiu
Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla
dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220)
Zadanie 5  –malowania sal na poziomie przyziemia i wstawienie wentylacji mechanicznej dla potrzeb sali nr 001
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z w/w zakresem.

3.  Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną i
udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego,
obejmującą w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj.
Projekt budowlany pt.  Przebudowa i remont sanitariatów na poziomie i piętra budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy
Nowodworskiej 70-82 we Wrocławiu i  i Koncepcję przystosowania pomieszczeń dla Administracji  na poziomie I piętra i parteru.
, oraz z wszelkimi zmianami i dodatkowymi  ustaleniami
4.  Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

IV.    ZAKRES ZAMÓWIENIA  
 1. Cały zakres zamówienia podzielono na dwie części i obejmuje:  
Część 1  dotyczy prawego skrzydła szkoły obejmuj ące zadanie 1, 2. 4 
Zadanie 1 –   przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do wykorzystania na cele dydaktyczne)
na poziomie I piętra w oparciu o Koncepcję Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji  na poziomie I piętra i parteru. 
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Zadanie 2 –przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do wykorzystania na cele dydaktyczne)
na poziomie  parteru w oparciu o Koncepcję Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji  na poziomie I piętra i parteru. 

Część 2 - dotyczy lewego skrzydła w cz ęści północnej i cz ęściowo południowej
Zadanie 3  - roboty w oparciu o Projekt budowlany pt.  Przebudowa i remont sanitariatów na poziomie i piętra budynku Zespołu
Szkół nr 6 przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we Wrocławiu
Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla
dzieci małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220)
Zadanie 5  –malowania sal na poziomie przyziemia i wstawienie wentylacji mechanicznej dla potrzeb sali nr 001
Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w   Przedmiarach robót  i załączonej dokumentacji.    

1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.
108) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z:   wykonaniem robót
ogólnobudowlanych, 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,      -
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
3.. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. 
3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności3 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

V. WYMAGANY MAX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
    do  30.08.2018r.

VI. WARUNKI REALIZACJI
1. Warunki realizacji robót zostały przedstawione w PB , Koncepcji i Przedmiarach robót) stanowi ące załączniki do
SIWZ. 

2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne
lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
należy do Wykonawcy. 

3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż
określony w dokumentacji przetargowej. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU      
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w
tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. 
2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
2.3.1. dysponuj ą osob ą zdoln ą do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej  

5



2.4. posiadaj ą niezbędną wiedz ą i doświadczenie , tzn.: a)  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty
budowlane polegaj ące na remoncie pomieszcze ń w obiektach kubaturowych.
− przez Wykonawcę samodzielnie, lub 
− przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 
a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących
wspólnie. 
Dopuszczalne jest łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia poprzez wykazanie przez jeden podmiot doświadczenia opisanego w
pkt a) oraz przez drugi podmiot doświadczenia opisanego w punkcie b). 
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2017 poz. 1332) (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DZ.U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016
poz. 65). 

VIII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp. 

2. Postawy wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy , stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidacj ę, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadło ść
ogłoszono , z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344) – art. 24
ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

2.2. który w sposób zawiniony powa żnie naruszył obowi ązki zawodowe , co podważa jego uczciwość, w szczególno ści
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub r ażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienale życie wykonał
zamówienie , co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2)
ustawy Pzp; 

2.3. który, z przyczyn le żących po jego stronie, nie wykonał albo nienale życie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejsz ą umow ę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp; 

2.4. który naruszył obowi ązki dotycz ące płatno ści podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo łeczne lub
zdrowotne , co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności –
art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZANIA 

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE  NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z
OFERTĄ:

1.1.     Oświadczenia Wykonawcy:
1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z post ępowania, 

1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu, 

1.1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich , 

1.1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców 

1.2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 

1.3. Pełnomocnictwo zło żone w formie oryginału lub kopii po świadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania
oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania
oferty i zawarcia umowy. 

b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 

1.4. Zobowi ązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega W ykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

UWAGA 1: 
W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie przez wykonawców o świadczenia składa ka żdy z wykonawców
wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzaj ą spełnianie warunków udziału w post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym ka żdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udział u w post ępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 
UWAGA 2: 
Zamawiaj ący mo że, na każdym etapie post ępowania, uzna ć, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolno ści, je żeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawc y w inne przedsi ęwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizacj ę zamówienia – art. 22d ustawy Pzp. 
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2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁO ŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNI ENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁO ŻONYCH OFERT:
2.1. Oświadczenie o przynale żności albo braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony po otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego
(http://zs6.wroc.pl ) wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert oraz wzór. 
W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dopuszcza się złożenie powyższego oświadczenia wraz
z ofertą, o treści zgodnej z treścią formularza stanowiącego załącznik do SIWZ. 
3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA KTÓRE MA ZŁO ŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO – dotyczy
wykonawcy, którego oferta została najwy żej oceniona:
3.1. Odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy; 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak
wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert 
3.2.   Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane; 

3.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc ę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie ń, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno ści oraz informacj ą o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 

3.5.  Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie,
w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. 

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. 
4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH PODM IOTÓW TRZECICH 4.1.
Wykonawca mo że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega ć na zdolno ściach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot ów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 

4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

4.3. Wykonawca, który polega na zdolno ściach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni ć zamawiaj ącemu, że
realizuj ąc zamówienie, b ędzie dysponował niezb ędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiaj ąc wraz
z ofert ą zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji ni ezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 

4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać
czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem
udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i
dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie),
taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako
podwykonawcy. 

4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

4.6. W odniesieniu do warunków dotycz ących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia, wykonawcy
mog ą polega ć na zdolno ściach innych podmiotów, je śli podmioty te zrealizuj ą roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolno ści s ą wymagane . 

4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych
podmiotów lub własne. 
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Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia w
wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZ UMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie intern etowej dotycz ącej
niniejszego przetargu , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba
że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

6. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest
Danuta Markiewicz  071  7986911 w.110

7. Sposób przekazywania informacji określa punkt 4 Rozdziału II „Informacje ogólne”.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: po 2 500,00 złotych dla każdej części

2. Wadium wnosi si ę przed upływem terminu składania ofert tj. najpó źniej do dnia i godziny okre ślonej w punkcie 5
Rozdziału  XIV SIWZ. 
3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu; 

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3.3. gwarancjach bankowych; 

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 

Zespół Szkół nr 6, 54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 
nr 44 1020 5226 0000 6302 0416 9363 

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, dla której części  wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty
wadium. 
5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w kancelarii (parter), w terminie nie późniejszym niż termin
składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z
załączonym wzorem (bezwarunkowa i na pierwsze żądanie , obejmująca okres związania ofertą – art. 85 ustawy Pzp). 

7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przełożenia gwarancji niezgodnej z
załączonym wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł
wadium.” 

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 

13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
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13.1. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że
wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest zwi ązany ofert ą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu jedną ofertę. 

2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych
dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Podpisy osób, o których mowa w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach
opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu. 

4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ i powinna zawierać wszystkie
wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale IX pkt 1. 

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim. 

6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w Rozdziale IX
SIWZ i spięte w sposób trwały. 

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu
naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 

8. Oferty powinny być jednoznaczne. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Oświadczenia i zobowi ązania dotycz ące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolno ściach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy oraz dotycz ące podwykonawców, składane s ą w
oryginale. 
11. Dokumenty inne ni ż oświadczenia, składane s ą w oryginale lub kopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

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

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

14. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty”), iż Zamawiający nie będzie mógł
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), pod warunkiem
jednak, że wyka że, iż zastrzeżone informacje stanowi ą tajemnic ę przedsi ębiorstwa . 
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, wewnętrznym
opakowaniu i oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” lub klauzulą podobnej treści. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako
tajne. 
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów
ustawy (np. art. 96 ust. 3 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w
ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca
ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Zamawiający
informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
OFERTA SKŁADANA PRZEZ DWA LUB WI ĘCEJ PODMIOTÓW gospodarczych musi spełnia ć następujące warunki 
15. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
16. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane oświadczania i dokumenty. 
17. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
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XIV . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFER T 
SKŁADANIE OFERT: 
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 
Zespół Szkół nr 6, 54-438 Wrocław ul. Nowodworska 7 0-82 
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco

OFERTA PRZETARGOWA 
Wykonanie  prac maj ących  na celu  dostosowanie  pomieszcze ń  do przej ęcia oddziałów   terapeutycznych SP nr 99
w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu ,
uwaga: NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 27.06.2018 r. godz. 11.00 

5. Oferty nale ży składa ć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82  w Sekretariacie (parter) do
dnia 27.06.2018 r. do godz. 10.30. 

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84
ustawy Pzp). 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zamiana” lub
„wycofanie”. 

6.2. Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2. 

6.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi
załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”. 

6.4. W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym
poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty
oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie „ZAMIANA DOKONANA W DNIU ..........” oraz spis dokumentów
oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. 

6.5. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek „oferta zamienna (uzupełnienia)” . 

6.6. UWAGA !!! Elementy wykorzystywane z oferty pie rwotnej musz ą być spójne z ofert ą zamienn ą. W przypadku
rozbie żności lub niekompletno ści Zamawiaj ący nie b ędzie traktował tego jako bł ąd oczywisty, ale jako bł ąd
dyskwalifikuj ący ofert ę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna b ędą odrzucone . 

6.7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej. 

OTWARCIE OFERT. 
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego   

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert
zamiennych nie będą otwierane), 

b) oferty zamienne (uzupełnienia), 

c) pozostałe oferty, 

d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 niniejszego Rozdziału SIWZ, nie będą otwierane 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

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

12. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 11, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich wniosek. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Z podziałem na część 1 i 2.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac. 

3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac. 
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost SIWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty
organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu ścieków, koszty energii i
ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu wody do kanalizacji ogólnospławnej (wg
opłat naliczanych przez MPWiK), koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp. 
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7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym
zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 
8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1221 z póź. zm.). 
9. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań.
W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY O FERT 

1. Kryteriami oceny ofert są :
1.1. Cena oferty brutto (C) 60 % 
1.2. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (B) 40 % 

2.1. Cena oferty (C) 
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. 
a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów . 
b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 

A)  Cena ofertowa – A(x)
przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 80 punktów, otrzyma oferta z najniższą ceną,
ocena pozostałych ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następującej zasady: 

A(x) =
Cmin

× 60
C(x)

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cmin – cena brutto najniższa wśród cen za wykonanie zamówienia zawartych w badanych ofertach 
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”

B). kierownik budowy (B) 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji kierownika budowy. 
Za każdą realizację (nie więcej niż 5) spełniającą poniższe warunki, na której w/w osoba pełniła funkcję kierownika budowy,
oferta otrzyma 8 punktów (maksymalnie 40 punktów w kryterium). 
Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za te realizacje, z których każda spełniała łącznie poniższe warunki: remont obiektów
kubaturowych.

C= A + B 
gdzie: 
A - ilość punktów za cenę oferty, 
B - ilość punktów za doświadczenie zawodowe kierownika budowy, 
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu. 
3. Zamawiający informuje ,że należy bardzo szczegółowo wypełnić tabele w formularzu ofertowym dotyczące doświadczenia
osób dysponowanych na funkcje projektanta lub kierownika budowy wpisując nazwę inwestycji wraz z opisem robót
pozwalającym stwierdzić, że wymienione realizacje potwierdzają posiadanie doświadczenia zawodowego postawionego przez
Zamawiającego w powyższych punktach jak również okres realizacji inwestycji wraz z okresem pełnienia funkcji kierowniczych
oraz nazwę i adres Zamawiającego. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 
Uwaga: Wzór obliczeń dotyczy każdej części zamówienia oddzielnie.

XVII. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca b ędzie zobowi ązany dopełni ć następujących formalno ści:
1.1. Dostarczyć, w wyznaczonym terminie, uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący cały
zakres rzeczowo finansowy w układzie miesięcznym oraz tabelę elementów scalonych w rozbiciu na ceny netto i brutto. 

1.2. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ. 

1.3. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 

2. W związku z zawarciem umowy Wykonawca b ędzie zobowi ązany:
2.1. Dostarczyć Zamawiającemu, kopię polisy OC na warunkach opisanych we wzorze umowy. 

2.2. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, umowy z podwykonawcami, którzy będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2.3. W wyznaczonym terminie dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót w
Nadzorze Budowlanym: 
− oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków (w oryginale), 
− kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
− kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji. 

2. Zabezpieczenie ustala się na 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 
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3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu; 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem (bezwarunkowa i na
pierwsze żądanie). 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
6.1. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
6.2. Wypłata, o której mowa w ust. 6.1, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie mo że być uzależnione od spełnienia przez Zamawiaj ącego
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedło żenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedło żenia
gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawieraj ącej jakiekolwiek dodatkowe zastrze żenia, Zamawiaj ący uzna, ze
wykonawca nie wniósł zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego
tj.: 
Zespół Szkół nr 6, 54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 
nr 44 1020 5226 0000 6302 0416 9363 
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane. 

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

12. Zamawiający informuje, że wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. 

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie
okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy. 

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku,
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po
zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1  Umowy

2) 1) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, 
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2

ust. 1 Umowy lub zmiany terminów pośrednich wykonania przedmiotu Umowy określonych w § 2 ust. 1 Umowy
odpowiednio o okres opóźnienia lub przestoju.  

3. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań
zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia
należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do
zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu
Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac oraz
jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego
zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1  Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres
o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

4. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia
należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub
użytkowanie, 
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 
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4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub
wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
taką zmianą. 
5. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do
przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności
takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem
tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4)
zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które
mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6)
ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a
którym Strona Umowy nie mogła 
zapobiec Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu
działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły
wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1
Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 
6. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego
mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu
wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo
przedmiot Umowy. 
7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych
sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne),
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych
powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu
Umowy, określonego w § 2 ust. 1   Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 
8. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w
wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej
staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub
wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia
realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1  Umowy lub zmianę wykonania terminów pośrednich określonych w § 2
ust. 2 Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub przestoju, bądź też o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed taką zmianą. 
9. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót — jeżeli zmniejszenie lub
rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości
niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne
Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie
stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny
rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

10. W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element z Tabeli elementów scalonych, to nastąpi
odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być
wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące
założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla
danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do wynagrodzenia
należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót
podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy,
nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie
stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji w Sekocenbudzie  wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i
następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza
zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1   Umowy , poprzez wydłużenie o
okres niezbędny do dokończenia robót. 

12. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1
Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony
okres. 

13. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany
postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 

14. W przypadku zmian budżetu Miasta lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 

2) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 ust. 1  Umowy, 
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3) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych

niniejszej umowy), w szczególności:
1) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 

2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 
16. W przypadku zmiany projektanta lub kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na

wniosek Wykonawcy w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących projektanta lub kierownika budowy/robót, 

2) nie wywiązywania się projektanta lub kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 
3) jeżeli zmiana projektanta lub kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od

Wykonawcy (np. rezygnacji). 
17. W przypadku zmiany projektanta lub kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje

on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić projektanta lub kierownika
budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

18. W przypadku zmiany projektanta lub kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu Umowy,
nowy projektant lub kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

19. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę,
Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią
dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

20. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, np. w przypadku
zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.  

21. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:
1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub 

2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych 
22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 
        Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. 

XX. INNE WYMAGANIA 
1. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu
nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług – art. 36b ust. 1a ustawy Pzp. 
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia – art. 36ba ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust. 1 ustawy
Pzp. 

4. W sytuacji konieczności zmiany kierownika budowy/robót lub projektanta, nowy kierownik budowy/robót lub projektant musi
legitymować się doświadczeniem zawodowym nie mniejszym, niż ww osoby zadeklarowane w ofercie.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp. 

2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do: 

1) odwołania wyłącznie wobec czynności: a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
2) skargi do sądu. 

XXII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 
1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie
zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia. 

2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji przetargowej nie będzie
podstawą do wysuwania żądania dodatkowej zapłaty, ponieważ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca
będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

Nazwa Wykonawcy ......................................................................

Adres Wykonawcy ......................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pod nazwą 
Wykonanie  prac maj ących  na celu  dostosowanie  pomieszcze ń  do przej ęcia oddziałów  terapeutycznych SP nr 99
w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

1) dysponuję osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj.: 
1. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia w specjalności: 
− konstrukcyjno-budowlanej 

2) posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem minimum 2 roboty budowlane polegaj ące   na remoncie pomieszcze ń
w obiektach kubaturowych.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w
Rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
..……………………………………………………………………………………………………………….………, 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………….. 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy 
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