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I) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza  
Adres zamawiającego: 08-110 Siedlce; ul. Sokołowska 161 
Telefon: 25 6333032 wew. 95 lub 63 
Fax. 25 633 20 51 
e-mail: info@mazovia.edu.pl 
Adres strony internetowej: www.mazovia.edu.pl 
 
II) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Podstawa prawna opracowania przetargu nieograniczonego oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 
r. nr 113, poz. 759 z póŜn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Przedmiotem  zamówienia są  roboty budowlane. Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy . 

4. Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie poŜyczki, których przyznanie 
jest uzaleŜnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia zgodnie z ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. 

 
III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM 

MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 
i stropodachu” 

2. Lokalizacja: Siedlce ul. Sokołowska 161A, działka nr: 5/30 obręb 15. 
3. Zakres zamówienia: 
Wykonanie docieplenia ścian budynku A zgodnie z dokumentacja projektową. Cały zakres zadania  
wykonania termomodernizacji podzielony został na III etapy. Przedmiotem przetargu jest II  etap 
zakresu robót docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu. Pozostałe do wykonania roboty dla 
osiągnięcia zamierzonych efektów oszczędności paliwa potrzebnego do ogrzania budynku, zostaną 
wykonane w  III etapie termomodernizacji. 
 
Zakres robót II etapu: 
1) Docieplenie ścian metodą lekką – mokrą z warstwą dociepleniową styropianem grubości 12 

cm płyty styropianowe frezowane o gęstości 19 ÷ 20 kg/m3. Realizowane będzie w osiaach  (19-
32) budynku, elewacja wschodnia, północna i zachodnia tj. 2128,51 m2 . Docieplenie wykonać do 
poziomu parteru bez ścian piwnic. Szczegółowy opis rozwiązań znajduje się w projekcie 
wykonawczym „Termomodernizacja Obiektu Przemysłowego KARO z przeznaczeniem na cele 
WSFiZ i CRP”.  

2) Docieplenie stropodachu – ocieplenie poddasza w osiach (13-31) DF i oś (21-31) AD poprzez 
ułoŜenie styropianu grubości 20 cm na folji izolacyjnej w ilości 1638,56 m2, następnie 
usztywnienie górnej części styropianu poprzez wykonanie posadzki cementowej o grubości 20 
mm lub alternatywnie wykonanie tynku cienkowarstwowego z wklejoną dwukrotnie siatką pcv. 
Inwestor przekaŜe do realizacji wykonawcy  styropian EPS 70/120 grubości 10 cm do ocieplenia 
stropodachu w ilości 17,4 m3 tj. 58 paczek styropianu grubości 100 mm (nie ujmować 
w wycenie). 

3) DemontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych ∅ 15 cm wraz z pomalowaniem ich na kolor 
RAL 7004 w ilości 147,76 mb. 
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4) Pokrycie daszku papą termozgrzewalną jednokrotnie wejście do klatki nr. 4 – 3m2 wraz z 
obróbką blacharską. 

5) Wykonanie i montaŜ podokienników zewnętrznych zgodnie z projektem z blachy 
ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004. Podokienniki wykonać tylko w części 
wykonywanego ocieplenia tj. budynek A w osiach ( 19 – 32 ) elewacja wschodnia, północna i 
zachodnia. Ilość parapetów zewnętrznych do realizacji o szerokości ok. - 33 cm: 

� długość 210 cm – 76 szt. – 159,60 mb 
� długość 140 cm – 6 szt. –       8,40 mb 

 
Razem: 168 mb 

6) Wykonanie obróbki blacharskiej dachu w osiach 19-32 – 423 mb.  
7) Wykonanie wejścia głównego - jako fasada szklana z dwoma wejściami oraz przedsionkiem, 

musi spełniać warunki cieplne współczynnik przenikania ciepła nie wyŜszy niŜ U = 1,70 W/m2K. 
8) Docieplenie ścian musi być zrealizowane w sposób identyczny lub lepszy jak docieplenie 

wykonane w etapie I w osiach 1-19 w szczególności pod względem koloru ścian i parametrów 
jakościowych. 

 
UWAGA:  
a. Długość i szerokość parapetów zewnętrznych naleŜy sprawdzić pomiarem z natury w trakcie 

wykonania docieplenia.  
b. PowyŜszy przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny, którą naleŜy wyliczyć 

w oparciu o projekt wykonawczy i pomiar z natury. 
 
4. Wykonawca powinien: 

1) Zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami opisanymi 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. 

2) Wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi 
obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3) Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich 
wywiezienie. 

4) Przed przystąpieniem do złoŜenia oferty wymagana jest wizja w terenie. 
5) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
6) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
 
5. Modyfikacja warunków zamówienia: 
Zamawiający moŜe w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiana taka zostanie zamieszczona niezwłocznie 
na stronie internetowej. 
 
UWAGA: 
 Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji budowlanej, natomiast przedmiar 
robót naleŜy traktować, jako załącznik dodatkowy, pomocniczy.  
 

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja 
techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane 
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przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Kody CPV 
45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 roboty rozbiórkowe  
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
45410000-4 roboty budowlane związane z ociepleniem ścian elewacji budynku styropianem 

i wykonaniem warstwy cienkowarstwowej 
45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  
 
8. Aukcja elektroniczna 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
9. Oferty częściowe i wariantowe, umowa ramowa 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 
10. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 

1) Przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ. 
2) Projekt budowlany oraz rysunki poglądowe – załącznik nr 11 do SIWZ. 

 
Obiekt ma charakter czynny i przy organizacji robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia powinien 
dokonać wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z obiektem i jego funkcją. Na wizję 
lokalną naleŜy się umówić z pracownikiem Działu Inwestycji Collegium Mazovia Innowacyjnej 
Szkoły WyŜszej pod numerem tel. 25 633 30 32 wew. 95 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy przedłoŜyć harmonogram robót budowlanych w celu 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
IV) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.11.2013 roku. 
 
V) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki 

dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie 
Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga jednej roboty budowlanej polegającej na 
wykonaniu docieplenia budynku o wartości nie mniejszej niŜ 100 000, 00 zł brutto z podaniem 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia  

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga, wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
a) dysponował przy realizacji zamówienia minimum 1 osobą – kierownikiem budowy 

przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania w/w zamówienia, posiadającym kwalifikację do 
wykonywania samodzielnych funkcji w kierowaniu robotami budowlanymi w branŜy 
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny wpis do właściwej izby inŜynierów budownictwa 

   
4) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga: 

a) Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub wysokość 
posiadanych środków finansowych nie będzie niŜsza niŜ kwota  100.000 zł. 

b) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Zamawiający, na podstawie złoŜonych przez wykonawców dokumentów, dokona oceny 
spełniania warunków podmiotowych wg formuły „spełnia-nie spełnia”. 

 
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą jeŜeli nie spełnia wymogów 

pkt V. 
 
VI)  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
 
1. wypełniony Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z kosztorysem ofertowym, 
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2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 
do SIWZ,  

3. oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 
stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ,  

4. Zaakceptowany podpisem wzór umowy załącznik nr 4 
5. oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w realizacji zamówienia stanowiące 

Załącznik nr 5 do SIWZ,  
6. potwierdzenie wykonania roboty budowlanej potwierdzającej spełnienie warunku określonego 

w rozdziale V ust. 1 pkt 2. 
7.  wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ stanowiący pełny wykaz robót budowlanych 

wykonanych zgodnie z umową oraz wykaz robót wykonanych niezgodnie z umową wadliwie, 
nieterminowo itp.  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

8. wykazu osób potwierdzający spełnienie określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 3, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami załącznik nr 7. 

9. oświadczenia, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

10. informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub wysokość 
posiadanych środków finansowych nie będzie niŜsza niŜ kwota  100.000 zł. 

11. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. 

12. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

13. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

14. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawionego nie wcześniej niŜ 
na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

15. Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, Ŝe wykonawca 
nie naleŜy do grupy kapitałowej Załącznik nr 8. 

16. Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
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17. Karta gwarancji jakości wykonanych robót załącznik nr 9. 
18. Kosztorys ofertowy z podziałem na elementy robót. 
 
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 

ust. 1 ustawy. 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:  
a) wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 
Pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza naleŜy dołączyć do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania.  

b) wykonawcy przedłoŜą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania, sposób 
ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kaŜdego z nich sposób 
odpowiedzialności. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie zobowiązania.  

c) w odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, kaŜdy z przedsiębiorców wchodzący 
w skład konsorcjum musi złoŜyć oświadczenie, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24,  

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem konsorcjum),  

e) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeŜeli oferta konsorcjum zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŜe wezwać do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców 

f) wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; 
w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące wszystkich 
uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. 

2) Dokumenty, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 luty 2013 r. poz. 231) naleŜy złoŜyć 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;  
b) sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej. 

Dokumenty wspólne, które podpisują wszyscy (członkowie konsorcjum, wspólnicy) lub 
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum czy spółki cywilnej: 
� oferta, 
� informacja o wiedzy i doświadczeniu wykonawcy, 
� informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
� oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

c) oświadczenia i dokumenty, które składa kaŜdy z podmiotów występujących wspólnie 
w imieniu swojej firmy: 
� oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy Pzp. 
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3. Podwykonawcy  
1) Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iŜ cały zakres 
określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. 

3) Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalania Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całości robót, 

 
4. Podmioty zagraniczne 
1)   JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób.  

2) JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SIWZ pkt 11, 12, 13 dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 
2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert.  

4) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ppkt 3 stosuje się odpowiednio.  

5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

 



 

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYśSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  str. 9/16 

VII) INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
1. Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie 

pisemnej. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną. 
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub pocztą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach pracy Uczelni, tj. od wtorku do soboty 
w godz. 8.00-16.00. 

5. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie 
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed terminem składania ofert pod 
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Osoby wymienione w rozdziale pkt. 11 nie mają upowaŜnienia do udzielania Wykonawcom 
informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na 
obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
Wykonawców wiąŜące. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ. 

8. SIWZ moŜna odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła 
WyŜsza, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce w godzinach pracy Uczelni tj. od wtorku do soboty 
w godz. 8.00-16.00. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo wprowadzić zmiany do SIWZ. Zmiana 
ta moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego – www.mazovia.edu.pl 

10. JeŜeli w przypadku zmiany SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich 
Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego – www.mazovia.edu.pl 

11. Do kontaktu z Wykonawcami dotyczącej przedmiotu zamówienia wyznaczony jest: 
Edmund Plichta, tel. 25 633 30 32 wew. 95; fax. 25 633 20 51; kom. 508 142 681; email: 
eplichta@mazovia.edu.pl 
Do procedury postępowania, potwierdzania otrzymania oświadczeń i dokumentów przez 
Zamawiającego Monika Karwowska, tel. 25 63 330 32 wew. 63 email: 
mkarwowska@mazovia.edu.pl  

 
VIII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Wadium nie jest wymagane.  
 
IX) TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni. 

 
 
X) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, 

niezaleŜnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za 
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy 

4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeŜeli zabraknie miejsca, naleŜy dołączyć 
dodatkowe strony; 

5.  JeŜeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, naleŜy wpisać „NIE DOTYCZY” i 
podpisać przez osoby wskazane w dokumencie upowaŜniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 
inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane 
oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu 
Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 
kompletność ofert składających się z luźnych, nieoznaczonych kartek. Ewentualne poprawki 
w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 
Uprawnione. 

7. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być 
dokonane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania wykonawcy). Gdy kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŜe 
zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

8. Integralna część oferty stanowią: 
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w SIWZ. 
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki szczegółowe 

udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem VI SIWZ. 
3) Dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy robót, spiętego 

oddzielnie np. w skoroszycie miękkim. 
9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 
10. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) na adres zamawiającego. Kopertę 

(opakowanie) naleŜy oznaczyć w następujący sposób: 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – 
ETAP II: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu” nie otwierać przed dniem 
04.06.2013 r. do godz. 1200. 

11. Konieczne jest, aby na opakowaniu oferty znajdowały się takŜe dane adresowe wykonawcy, gdyŜ 
zgodnie z art. 84 ust. 2. ustawy zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ofertę 
wykonawcy, jeśli zostanie złoŜona po upływie terminu składania ofert. 

12. W interesie wykonawcy leŜy, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 
otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
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13. Oferent moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE” 

14. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić 
następujące warunki: zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od kaŜdego podmiotu; musi 
być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; jeden z podmiotów 
zostanie wyznaczony, jako odpowiedzialny i jego upowaŜnienie będzie udokumentowane 
pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych 
podmiotów; wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy. 

15. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby 
wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem 
stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten 
naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub potwierdzonej kopii. 

16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zawiera raŜąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., jest niewaŜna na podstawie odrębnych 
przepisów; 

17.  JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca moŜe zastrzec, iŜ nie mogą być one 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje 
w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE 
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIEUDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM 
POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 
ustawy. 

18.  Wszystkie dokumenty złoŜone w języku innym niŜ polski winny być złoŜone wraz 
z tłumaczeniem na język polski.  

19. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed upływem okresu związania ofertą, 
zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich wykonawców, którzy złoŜyli oferty podając 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

11. O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy Wykonawcy. 
 
XI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Składanie ofert: 

1) Oferty naleŜy składać do dnia 04.06.2013 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego tj. 
w Biurze Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej ul. Sokołowska 161A 
w Siedlcach pok. nr A1-015. 

2) ZłoŜona oferta, zostanie wpisana do Księgi korespondencyjnej i oznaczona numerem, pod 
jakim została zarejestrowana oraz godziną złoŜenia. Oferta złoŜona po terminie zostanie 
niezwłocznie zwrócona wykonawcy w trybie art. 84 ust. 2. ustawy Pzp. 

 
2. Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2013 r. o godz. 1200  w siedzibie zamawiającego tj. Collegium 
Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza ul. Sokołowskiej 161A w Siedlcach pok. nr A1-023. 
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2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

3) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

4) Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom nieobecnym 
przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

 
XII) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu 

zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: 
dokumentacji projektowej, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, 
w tym  postanowień umowy. 

3. Cenę ofertową netto i brutto naleŜy podać cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia 
Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości naleŜy 
traktować jako orientacyjne. 

5. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, przedmiary robót i  w razie wątpliwości zgłosić pisemnie 
w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeŜenia, uwagi i zauwaŜone nieścisłości. Zamawiający 
w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania. Ewentualne niejasności i błędy 
w dokumentacji projektowej nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego 
w szczególności w zakresie koordynacji prac pomiędzy poszczególnymi branŜami. 

6. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak równieŜ 
koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, 
koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania 
placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 
opinii, odbiorów, uzyskania certyfikatów, szkoleń pracowników Zamawiającego itp., 
ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z dokumentacji, 
a nie uwzględnione w przedmiarach robót). 

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, w którym zaleca się wycenę 
co najmniej elementów robót z podaniem ich ilości, cen jednostkowych i wartości wraz z opisem 
technologii wykonania robót. Zamawiający nie wymaga określenia w kosztorysie materiałów, 
urządzeń i wyposaŜenia, poprzez podanie ich typów, modeli, producentów, a w przypadku, gdy 
Wykonawca to uczyni, nie będzie to obligowało Zamawiającego  do ich przyjęcia w trakcie 
realizacji. Proces przyjęcia materiałów urządzeń i wyposaŜenia odbywać się będzie na etapie 
realizacji. 

8. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę  obowiązywać będą przez okres waŜności 
umowy. 

9. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równowaŜnych w stosunku do 
przedstawionych w dokumentacji, pod warunkiem, Ŝe : 
a. parametry  techniczne, uŜytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 

parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej, 
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b. geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania 
architektoniczno-konstrukcyjne, 

c. nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 
d. nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany 

projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem 
uzyskania efektu załoŜonego przez Zamawiającego i Projektanta, 

10. Kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niŜ 
wynikające z dokumentacji i przedmiarów robót, ilości materiałów i urządzeń, zastosowania 
innych niŜ w przedmiarach podstaw wyceny, przyjętych jednostek i ilości robót, pominięcia 
którejkolwiek pozycji przedmiaru. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
XIII) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Kryteria.  
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
1) Cena ofertowa  - 60% 
2) Kryterium jakość wykonania – 20% 
3) Kryterium gwarancja – 20% 
 
2. Sposób oceny.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość 
punktów gdzie: 1 punkt = 1% (w zakresie danego zadania), w przedstawionych poniŜej kryteriach:  
 
1) Cena ofertowa 

Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie wg wzoru 
podanego poniŜej przez podzielenie najniŜszej oferowanej ceny przez cenę oferty badanej 
i pomnoŜenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%. Przy czym 
maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60. 
wzór: Pc = (Cn : Cb) x 60% x 100 
gdzie:  
Cn – najniŜsza oferowana cena;   
Cb – cena oferty badanej;   
 

2) Kryterium jakość wykonania 
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 
w następujący sposób:  
− za kaŜdą naleŜycie wykonaną usługę w ostatnich 3 latach, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia wraz z potwierdzeniem ich naleŜytego wykonania przez zamawiającego 
przyznane zostanie 2 pkt.,  

− za kaŜdą nienaleŜycie wykonaną usługę w ostatnich 3 latach, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia wraz z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia ich naleŜytego wykonania przez 
zamawiającego odjęte zostanie 4 pkt.   

Według wzoru podanego poniŜej przez podzielenie sumy punktów za roboty oferty badanej 
przez  ofertę z największą oferowaną sumą punktów za roboty tak otrzymanej liczby przez wagę 
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kryterium, którą ustalono na 20%. Przy czym maksymalna ilość punktów w tym kryterium 
wynosi 20. 
wzór: Pt = (Jb : Jmax) x 20% x 100 
gdzie:  
Jb – suma punktów za roboty oferty badanej;   
Jmax – oferta z największą oferowaną sumą punktów za roboty;  
  
3) Kryterium gwarancja 
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Liczba punktów, którą moŜna uzyskać 
w ramach tego kryterium obliczona zostanie wg wzoru podanego poniŜej przez podzielenie ilości 
lat gwarancji oferty badanej przez największą oferowaną ilość lat gwarancji i pomnoŜenie tak 
otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 20%. Przy czym maksymalna liczba 
punktów w tym kryterium wynosi 20. 
wzór: Pg = (Gb : Gmax) x 20% x 100 
gdzie:  
Gb – ilości lat gwarancji oferty badanej;   
Gmax – oferta z największą oferowaną ilością lat gwarancji;   

 
Suma punktów z poszczególnych kryteriów ustali liczbę punktów poszczególnych ofert. 
 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą 
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 

JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŜliwy z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert 
uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający 
wybierze ofertę z niŜszą ceną. 

Wszystkie oceny zostaną wpisane do protokołu i podsumowane. 

3. Odrzucenie ofert.  
Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ustawy. 
 
4. Udzielenie zamówienia. 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w danym zadaniu, 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 
 
5. Informacje dotyczące walut obcych. 

1) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich. 
2) Rozliczenia nie mogą być prowadzone w walutach obcych 

 
XIV) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający zawiadomi wykonawców, 

którzy złoŜyli oferty o: 
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano 

wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a takŜe nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli 



 

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYśSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  str. 15/16 

oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne.  
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej informację, o której mowa w pkt.1 ust. 1 
zamawiający zamieści takŜe na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Termin zawarcia umowy nie moŜe być krótszy niŜ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną lub 10 dni, jeŜeli zawiadomienie zostało 
przekazane pisemnie, nie później jednak niŜ przed upływem związania ofertą. 

4. Zawarcie umowy nastąpi w wyŜej wymienionym terminie, realizacja robót po otrzymaniu 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy. 

6. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy 
proponowanego przez Zamawiającego 

 
XV) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
  
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w art. 94 pkt. 1 ust. 2 Ustawy Pzp. - 
Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony na piśmie o terminie i 
miejscu podpisania umowy.  

2. Do oferty naleŜy załączyć: wydruk uzupełnionego Wzoru Umowy, parafowany na kaŜdej stronie 
przez Osoby Uprawnione.  

3. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
Specyfikacji. 

4. Uwaga: Realizacja zamówienia zobligowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i uzaleŜniona od otrzymania poŜyczki, 
jeŜeli środki nie zostaną przyznane Zamawiającemu zamówienie nie będzie realizowane. 

 
XVI) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
XVII) INNE:  
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego 
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XVIII) ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – Wzór Umowy 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w realizacji zamówienia 

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 7 – Wykaz osób 

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej/informacja 

o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 9 – Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót 

Załącznik nr 11 – Projekt budowlany oraz rysunki poglądowe  


