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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Opis prac remontowych. 
2.1.    Opis ogólny. 

Planowany obecnie remont ma na celu doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno 
– technicznego ścian, sufitów, posadzek, itp., zgodnie z zaleceniami oraz 
przeprowadzenie planowej termomodernizacji budynku świetlicy. 

Remont polegać to będzie na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, renowacji drzwi, 
remoncie dużej sali świetlicy, wykonaniu ogrzewania pomieszczeń świetlicy, wymianie 
okładzin ściennych w paru pomieszczeniach oraz na zakupie wyposażenia świetlicy.  

Opis projektowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach poniżej. Wymagania 
dotyczące robót, materiałów stosowanych i jakości wykonania prac w Specyfikacji 
Technicznej. 

2.2 Opis projektowanych prac remontowych. 

Prace powinny obejmować: 

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku: 
 Montaż rusztowania zewnętrznego przyściennego na elewacji, 
 Zabezpieczenie stolarki folią, 
 Rozbiórka obróbek, rynien i rur spustowych, 
 Wymiana zniszczonych fragmentów tynku , 
 Oczyszczenie i gruntowanie podłoża, 
 Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.15 cm, 
 Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.10 cm na cokole, 
 Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.5 cm na węgarkach, 
 Kołkowanie styropianu dyblami plastykowymi, 
 Ochrona narożników wypukłych poprzez montaż profili narożnikowych, z siatki   

pancernej   
 Zbrojenie powierzchni siatką z włókna szklanego – do wysokości 2,0 m siatką      

pancerną, 
 Gruntowanie i tynkowanie powierzchni ścian tynkiem silikonowym, 
 Gruntowanie i tynkowanie powierzchni cokołów tynkiem dekoracyjnym – mozaikowym 

żywicznym 
 Malowanie farbą silikonową ścian, 
 Naprawa powierzchni posadzki przed wejściem głównym do budynku, 
 Montaż wycieraczki czyszczącej stalowej w istniejącym osadniku odwodnienia, 
 Wykonanie osadnika odwodnienia wraz z montażem kratki czyszczącej stalowej przed 

wejściem do części socjalnej, 
 Montaż w oknie do magazynku nr 8 kraty stalowej, zewnętrznej wraz z pomalowaniem, 
 Przyklejenie podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych, wraz z spoinowaniem 
 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ogniomurach i pasów  

podrynnowych, 
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 Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obróbkach podrynnowych z blachy, 
 Montaż uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych, 
 Rozebranie starej opaski betonowej, 
 Wykonanie nowej opaski betonowej, 
 Demontaż rusztowania zewnętrznego. 
 

2. Renowacja drzwi zewnętrznych głównych do budynku. 
 Renowacja starej stolarki drzwiowej (usunięcie warstw farby malarskiej, 
oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z   
szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie ) 
 
3. Remont dużej sali 
 Zabezpieczenie stolarki folią, 
 Zbicie starych tynków na ścianach, 
 Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, 
 Docieplenie sufitu wełną mineralną gr. 25 cm–ułożenie wełny na płytach g-k na 
sucho, 
 Wykonanie nowych tynków na ścianach cementowo-wapiennych kategorii III, 
 Zerwanie starej podłogi z parkietu, 
 Wyrównanie podkładu pod płytki gresowe na podłodze, 
 Położenie płytek gresowych na podłodze, 
 Gruntowanie sufitów, 
 Gruntowanie ścian, 
 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów, 
 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian,  
 Naprawa płytek ceramicznych na schodach do pomieszczenia nr 1 – uzupełnienie 
brakujących fragmentów, usunięcie starych fug, wykonanie nowych spoin, 
 Renowacja drzwi do pomieszczenia nr 1 (usunięcie warstw farby malarskiej, 
oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z    
            szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie ) 
 Sprzątnięcie sali po pracach remontowych. 
 
4. Wykonanie ogrzewania pomieszczeń świetlicy 
 Wykonanie otworów w ścianach, 
 Wykonanie instalacji elektrycznej zasilające poszczególne klimatyzatory – ułożenie 
przewodów elektrycznych wraz z osprzętem, 
 Montaż klimatyzatorów w dużej sali -  3 szt. o mocy grzewczej 5,5 kW, 
 Montaż klimatyzatorów w małej sali -  2 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW, 
 Montaż klimatyzatora w zapleczu kuchennym -  1 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW, 
 Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 1 -  1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW, 
 Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 7 -  1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW, 
 Obróbka otworów w ścianach, 
 Sprzątnięcie sal po pracach remontowych. 
 
 
5. Wymiana okładziny ścian sanitariatów i korytarz nr 7 
 Zabezpieczenie podłóg folią, 
 Przygotowanie podłoża pod wykładziny ścienne z płytek – na ścianach jest farba   
olejna – gruntowanie ścian gruntem ziarnistym, 
 Licowanie ścian płytkami ceramicznym 30x30cm, do wysokości lamperii = 1,6 m, 
 Fugowanie płytek, 
 Usunięcie folii zabezpieczającej, 
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 Sprzątnięcie sali po pracach remontowych. 
 
6. Dostawa stołów i krzeseł 
 Dostawa 10 szt. stołów na 8 krzeseł - 1900x900x770 , 
 Dostawa 80 szt. krzeseł, 
 

Uwagi ogólne : 

 Sufity malować farbą emulsyjną białą, typu Polinak DEKORAL lub równoważne, 

 Ściany malować farbą emulsyjną typu Polinak DEKORAL lub równoważne, w 

kolorach jasnych – kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem, 

 Posadzki w dużej sali  z płytek typu gres, parametr antypoślizgowości R-9, forma 

30x30, kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem, 

 Do ocieplenia ścian stosować płyty styropianowe grafitowe EPS 70-032(λ=0,032 

W/mK) gr. 15 , 10, 5cm zakładkowe, mocując do podłoża zaprawą klejową 

przeznaczoną do mocowania styropianu grafitowego, dodatkowo mocować 

mechanicznie kołkami plastykowymi rozprężnymi i z trzpieniem stalowym w ilości 4 

szt./m2 na ścianie, min. gł. kotwienia 6 cm, w narożach bud. i w strefie cokołowej 

zagęścić kołkowanie do 6 szt./m² , dł. łączników 22-25 cm, 

 na ścianach i ościeżach okiennych wykonać warstwę z siatki zbrojącej z włókna 

szklanego o gramaturze 165 gr./m2 impregnowanej przeciw alkalicznie, stosując 

zaprawę klejącą do mocowania siatki, 

 w przyziemiu na wysokości średnio około 2,00 m  wykonać dodatkowo drugą warstwę 

zbrojącą z siatki typu pancer, 

 wyprawę tynkarską wykonać z zaprawy – masy tynkarskiej silikonowej o gr. uziarnienia 
1,5 mm,  tynk barwiony w masie  o fakturze zacieranej (baranek), 

 
Podane materiały i urządzenia konkretnych producentów należy traktować jako 
przykładowe z możliwością ich zamiany na inne o nie gorszych parametrach 
technicznych. 
Gruz z rozbiórek należy wywieźć z terenu budowy na wysypisko. 
 

 
Wykonawca zorganizuje i umożliwi w czasie budowy dojazd do posesji, warsztatów itp. oraz 
zawiadomi zainteresowanych o utrudnieniach. 

Wykonawca wdroży oraz będzie utrzymywał na czas prowadzenia robót, tymczasową organizację 
ruchu.   

Wykonawca sporządzi harmonogram prac i przedstawi go Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
daty podpisania umowy.  
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2.3 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:  

- wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, w tym prac ogólnobudowlanych, prac 

instalacyjnych, operatorów sprzętu także kierownika budowy jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - 

wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Dane 

osób wykonujących wskazane wyżej prace zostaną ujęte w umowie z wykonawcą (w formie załącznika), dotyczy to 

także pracowników podwykonawców. Każdorazowa zmiana załącznika w przypadku wystąpienia konieczności zmiany 

danych osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia 

korektę załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości 

zamawiającego).  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby 

wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych 

we wzorze umowy. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie na podstawie umowy o pracę.  

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający określa termin wykonania robót od  dnia podpisania umowy do  30 grudnia 2018 r. 

IV NOMENKLATURA CPV 

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania: 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  (kod CPV 45400000-1)      

Roboty murarskie (kod CPV 45262500-6)      

Roboty tynkarskie (kod CPV 45410000-4)         

Elewacja – docieplenie ścian (kod CPV 45321000-3  i  CPV 45324000-4) 

Obróbki blacharskie z blachy (CPV 45261320-3) 
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Izolacja cieplna stropu (CPV 45321000-3) 

Gładzie gipsowe (kod CPV 45410000-4) 

Roboty malarskie (kod CPV 45442100-8) 

Stolarka drzwiowa (kod CPV 45421000-4) 

Roboty posadzkarskie  (kod CPV 45430000-0) 

Montaż rolet (kod CPV 45421145-2) 

Montaż klimatyzatorów (CPV 45331220-4) 

Usunięcie gruzu z placu budowy (kod CPV 45111220-6) 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia.  

UWAGA: 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy:  
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W zakresie warunku określonego w pkt 5 wykażą: 

a)  2 prace budowalne o zakresie podanym w przedmiotowym postępowaniu ( ocieplenie ścian, wykonanie 

tynków, wykonanie prac remontowych) o wartości ponad 40 tys. złotych.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z 

zastrzeżeniem, że jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie 

wskazane w warunku udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać 

wykazany przez każdego z wykonawców. 

Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące 

dokumenty: 

Razem z ofertą: 

A) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 Dokumenty wskazane w sekcji 5 powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 – 5.6.4 składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem.  

 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.  

 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

-Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

- została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art 43a ust 4 ustawy 

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu. 
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VIII. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

8.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 

8.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu wstępnym.  

IX.Informacje o sposobie porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania Oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty 

elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego. 

 

9.1  W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy 

przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Z zastrzeżeniem, że jeżeli 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla 

danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. 

9.2 Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. z 2017 r. poz. 2159) 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: 

  -  za pomocą faksu na nr 76 7434193 

  -  drogą elektroniczną na e-mail: ug@krotoszyce.pl 

  - pisemnie na adres: Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce- dotyczy Stowarzyszenie Nasze 

Janowice 

9.3  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane  przez  wykonawcę  powinny 

być  podpisane przez osobę upoważnioną  do występowania  

w imieniu wykonawcy  albo przez osobę umocowaną  przez osobę uprawnioną, 

w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku 
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wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje powinny  być podpisane przez pełnomocnika. 

9.4  Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, 

jednak nie później niż 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 składnia ofert. 

9.5  Osobą upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest w godz.pracy urzędu od 8:00 do 14:00:  

Pani Justyna Liszyk-Świder tel. 768878421 w.15  

9.6  Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest o głoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.przetargi.krotoszyce.pl 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Wadium nie jest wymagane.  

 

 XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Wykonawca składa wypełniony odpowiedni Formularz Ofertowy wg wzoru Zamawiającego- załącznik nr 1( wraz z 

kosztorysem ofertowym) oraz oświadczenie  wykonawcy załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:  

 
OFERTA W PRZETARGU STOWARZYSZENIE NASZE JANOWICE 

 
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych nie 

otwierać przed 5.07.2018r. 
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Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

- osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego statut prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 

wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

pełnomocnictwa, wystawianego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego uprawnione. 

Forma dokumentów i oświadczeń: 

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika, 

W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język 

polski podpisane przez Wykonawcę, 

Ofertę należy opracować zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (wzór stanowi załącznik nr  1). 

Tajemnica przedsiębiorstwa: 

jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z 

późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),zastrzeżenie informacji, danych, 

dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

Informacje pozostałe: 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 

Oferta musi być sporządzona: 

- w języku polskim, 

- w formie pisemnej. 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca niezwłocznie. 
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu do Urzędu Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46;     59-223 Krotoszyce, pokój 

nr 14 (sekretariat), w terminie do dnia 05.07.2018 roku 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Za termin dostarczenia oferty 

uznaje się jej wpłynięcie do siedziby Zamawiającego. Oferty wysyłane pocztą należy nadać odpowiednio wcześnie. 

Korespondencja pocztowa jest odbierana w godzinach popołudniowych. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46; 59-223 Krotoszyce, pok. 12 Sala 

Narad,  dnia 06.07.2018 roku, godz. 10:00 

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Otwierając oferty zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także 

informacje dotyczące cen. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu 

ofert, na ich wniosek. 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

XIII KRYTERIA OCENY OFERT  

13.1 Kryteriami oceny ofert są: 

- najniższa cena ( cn) waga 60% 

- termin gwarancji ( tg) waga 40% 

 

 Nazwa kryterium Waga kryterium Sposób obliczenia Uwagi 
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1 Cena 60% cn/cb x 60= ilość pkt Cn- cena oferty 

najkorzystniejszej 

Cb- cena oferty badanej 

3 Termin gwarancji 40% Od 0 mies. do 35 mies.- 0 pkt 

Od 36 mies. do 71- mies. - 20 

pkt 

72 mies. i więcej -40 pkt 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą oferte z pośród złożonych w terminie, która osiągnie najwyższy wskaźnik 

punktowy. 

XIV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.     Zamawiający nie żada wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga  od wykonawcy, aby zawarł z nim 

umowę w sprawie  zamówienia publicznego na takich warunkach                         

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany 

umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 

 

 

    XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI art. 179-198g ustawy Pzp. 
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XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XVIII. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW 

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy 


