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Zamawiający: 

 
Gmina Byczyna 
ul. Rynek 1 
46-220 Byczyna 
tel.:  77 413 – 41 – 50 
fax:  77 413 – 41 – 50 
REGON: 531412993 
NIP: 751 175 01 02 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - modyfikacja 

na roboty budowlane 

(SIWZ) 

 

dla 

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

(o wartości poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej  
w Polanowicach 

 

 

Zatwierdzam……………….. 

 

 

 

 

 

Byczyna, czerwiec 2011 r. 
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SPIS TREŚCI 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 
lub dokumentów. 

8. Wadium 

9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 

10. Termin związania ofertą. 

11. Sposób przygotowywania oferty. 

12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

13. Sposób obliczenia ceny oferty: 

14. Informacje dotyczące walut obcych: 

15. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

17. Dodatkowe informacje: 

18. Zmiana oferty, wycofanie oferty: 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy/ogólne warunki umowy/wzór 
umowy. 

20. Istotne zmiany treści zawartej umowy. 

21. Środki ochrony prawnej: 

21. Wykaz załączników stanowiących integralna część siwz. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „specyfikacją”) 

 
I.    Nazwa i adres Zamawiającego 

1.1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Byczyna 
REGON: 531412993 
NIP: 751-175-01-02 

1.2.  Adres:                     ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna 
Miejscowość: Byczyna 
Strona internetowa: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 
telefon: 77 413 – 41 – 50 
fax: 77 413 – 41 – 50 
e – mail: budownictwo3@byczyna.pl 
Znak postępowania: Wp.II.271.11.2011, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŜy    

posługiwać się tym znakiem. 
Godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.00 
   wtorek – czwartek w godzinach 7.30 – 15.30 
 piątek w godzinach 7.30 – 15.00 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. 
2.2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. 
 

3.  Opis przedmiotu zamówienia 
3.1.  „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach”. 
Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku Szkoły 
Podstawowej w Polanowicach wg dokumentacji projektowej. 
3.2.  Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z faktu, iŜ obiekt będzie uŜytkowany  
w trakcie prowadzonej inwestycji. NaleŜy wydzielić i zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym. W budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach  funkcjonuje Internat, Zespół Szkół Licealno – 
Zawodowych są równieŜ mieszkania zakładowe. Praca tych instytucji, podmiotów, nie moŜe ulec przerwaniu na czas 
prowadzonej inwestycji. Wykonawca musi uwzględnić prowadzenie prac w uŜytkowanym obiekcie.  
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: 
a) dokumentacja projektowa zawierająca projekty budowlane ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z dokumentacją formalno prawną przedmiotowej inwestycji, 
b) przedmiary robót, 
c) wzór umowy. 
3.4. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budynek na działce nr 581/92, obręb Polanowice, jednostka ewidencyjna Byczyna. 
3.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny przedmiot:  
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Dodatkowy przedmiot:  
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
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Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kod CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych uŜyteczności publicznej 
Kod CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Kod CPV45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
Kod CPV 45331000-6 Instalacje cieplne 
Kod CPV 45331100-7 Instalowane centralnego ogrzewania 
Kod CPV 45261000-4 Obróbki blacharskie 
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 
Kod CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
Kod CPV 45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kod CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod CPV 45261410-1 – Izolowanie dachu 
 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
3.7. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy. 
3.8. JeŜeli wykonawca zamierza część/części prac wymaganych w zakresie zamówienia podzlecić innemu podmiotowi, 
zobowiązany jest on wskazać tę część/te części zamówienia w Formularzu oferty, którego wzór jest podany jako Załącznik 
nr 1 do specyfikacji. 
3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2011 r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 
szczególny. Ocena spełnienia powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty 
(Załącznik nr 2 do SIWZ) 
 

5.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane 
obejmujące m. in. branŜę ogólnobudowlaną o łącznej wartości robót minimum 1.500.000,00 zł oraz potwierdzi, Ŝe 
wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć wykaz robót budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli  okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). 
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty 
budowlane, zawierały co najmniej: 

• wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których 
dokumenty dotyczą, 

• wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, 
• wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, 
• wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), 
• wskazanie miejsca wykonania (wykonywania),  
• opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, Ŝe prace zostały wykonane lub są 

wykonywane naleŜycie. 
 

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami 
posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie, a w szczególności: 

• kierownikiem budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej); 

• kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych); 

• kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych), 

 

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaŜe posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 1 500 
000 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN. 
 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć informację z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy. 
 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ,  zgodnie w formułą  „spełnia – nie spełnia”.  
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe w/w warunki wykonawca spełnił. 
 

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia 
wyjaśnień. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z warunków określonych w pkt 5.1.1 
– 5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie. 
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JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie o 
dysponowaniu zasobami. 
5.4. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
zawiera pkt 6 SIWZ 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy kaŜdy z Wykonawców powinien 
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
6.1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych –  Załącznik 
Nr 2 do SIWZ,  
6.1.2. Wykaz robót budowlanych - roboty budowlane obejmujące m. in. branŜę ogólnobudowlaną o łącznej wartości 
robót minimum 1.500.000,00 zł, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli  
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 
5 do niniejszej SIWZ). 
6.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – Załącznik  nr 6 do SIWZ – potencjał kadrowy. 
6.1.4. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeśli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. 
6.1.5. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawcy posiadają rachunek, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty  
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upowaŜnioną,  
z zachowaniem sposobu reprezentacji: 
6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
6.2.2. 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, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy Załącznik nr 4 
do SIWZ. 
 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 
dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z wykonawców oddzielnie. 
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6.3. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww zobowiązanie moŜe być 
złoŜone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty.  
Zobowiązanie o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (bądź inne, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie) winno 
wyraŜać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego 
zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a takŜe inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. 
W związku z tym, iŜ przedmiotem udzielenia są  zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwy 
do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki 
dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. PowyŜsze 
uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi 
jednak zostać wykazane przez wykonawcę, bowiem nie moŜna przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy  
i doświadczenia bez osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. W przeciwnym bowiem 
wypadku zamawiający będzie uprawniony do uznania, Ŝe wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu, 
przedkładający samo tylko zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia innego podmiotu bez wskazania 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, nie udowodnił dysponowania odpowiednim zasobem. 
6.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów wymienionych - w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
6.5. Pozostałe dokumenty: 
6.5.1. Formularz oferty przetargowej – Załącznik  nr 1do SIWZ, 
6.5.2. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót – Załącznik  nr 9 do SIWZ, 
6.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
6.6.1. Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.6.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 
- oświadczenie o spełnianiu kaŜdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawcy mogą spełnić łącznie. 
- dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŜdy z wykonawców oddzielnie. 
6.6.3. JeŜeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający 
moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów. 
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
7.2. Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50. Wykonawca moŜe poza faksem kontaktować się 
z  Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 
7.3. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜać się będzie za złoŜone 
w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
7.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od  7:30 do 15:00.  
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7.5. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
o którym mowa wyŜej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 
specyfikacji.  
7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŜe wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 
źródła zapytania i zamieści na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl. 
7.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŜe zmodyfikować 
treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszczona na stronie internetowej. 
7.8. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, zamawiający 
przedłuŜy termin składania ofert.  
 

8. Wadium: 
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN. 
8.1 Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 15 czerwca 2011 do godz. 9.00 dopuszcza się kaŜdą 
formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie: B.S. 
Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 
Wadium wnoszone w pieniądzu uwaŜa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed  terminem składania 
ofert, tj: przed 15 czerwca 2011 do godz. 9.00. 
 

9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
9.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie. 
9.2. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, słuŜące do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
9.3. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone: 
a) przelewem – wpłacane na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie BS Namysłów o/Byczyna nr  56 8890 1040 0000 
1818 2005 0004 w taki sposób, by przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku; 
b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pienięŜnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275) – deponowane  
w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed 
złoŜeniem zabezpieczenia pracownik wydziału zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego 
zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 
9.4. Dopuszczalne jest złoŜenie zabezpieczenia w więcej niŜ jednej formie, a takŜe zmiana formy wniesionego  
zabezpieczenia (zmiana taka moŜe być dokonywana jedynie na inną formę wyŜej wymienioną, z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i nie moŜe powodować zmniejszenia jego wysokości). 
9.5. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy, potrącenia z naleŜności za częściowo wykonane 
zamówienie – nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 
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9.6. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące 
wymogi: 
a)  być wystawione na Gminę Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna; 
b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty 
kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ 
zabezpieczenie to jest mu naleŜne; 
c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela)  
z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań kaŜdego z tych Wykonawców; 
9.7. Okres waŜności zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nie moŜe być krótszy niŜ okres realizacji umowy  
i rękojmi za wady. 
 

10. Termin związania ofertą: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
11. Sposób przygotowania oferty: 
11.1. Wykonawcy są zobowiązani zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie  
z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
11.2. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
11.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
11.4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
11.5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem. Dokumenty złoŜone w formie oryginałów i kserokopii muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 
11.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, niezaleŜnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złoŜeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
11.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, na formularzu oferty –  Załącznik Nr 1do 
SIWZ. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna 
jest wersją wiąŜącą. 
11.8. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upowaŜnioną/e do 
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y 
posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upowaŜnioną/e 
do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy naleŜy składać w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisującego. 
11.9. Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 
a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy,  
b) podpisy na załącznikach do oferty, 
c) podpisy w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 
11.10. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką. 
11.11. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem. 
11.12. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których mowa w SIWZ. 
Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) 
uprawnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy.  
11.13. W Formularzu Ofertowym wartości liczbowe naleŜy wpisywać w kaŜdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach 
gdzie jest to wyraźnie wskazane takŜe słownie (nie stosuje się wyraŜenia „jw.” i równowaŜnych). 
11.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”  
i dołączone do oferty i powinny zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez wątpliwości określić zakres 
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŜenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie 
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
11.15. Wykonawca powinien ponumerować kaŜdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w ”Formularzu  Oferty”. 
11.16. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŜliwiający ich 
wypięcie (zdekompletowanie). 
11.17. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 
11.18. Zaleca się, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
wewnętrznej lub opakowaniu wewnętrznym oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej lub opakowaniu 
zewnętrznym oznaczonym napisem: Oferta na Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu 
 i Sali Gimnastycznej w Polanowicach nie otwierać przed dniem 15 czerwca 2011 godz. 9.00 
Na wewnętrznej kopercie naleŜy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot oferty, bez otwierania,  
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
 

12 Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
12.1. Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2011 do godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie  
w pokoju nr 19.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
12.2. W przypadku złoŜenia oferty drogą pocztową o waŜności jej złoŜenia będzie decydowała data wpływu do 
Zamawiającego. 
12.3. Oferty złoŜone po terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po 
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
12.4. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2011 o godz. 09.15 w Urzędzie Miejskim w Byczynie – pokój nr 
20. 
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  
zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny. 
 

13. Sposób obliczenia ceny oferty: 
13.1. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę - ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej, zgodnej z umową  
i obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia. 
13.2. Cenę oferty za wykonanie zamówienia naleŜy wyliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych (zawartych w Załączniku Nr 9 do specyfikacji) uwzględniając warunki 
zawarte we wzorze umowy (Załącznik Nr 1 do specyfikacji) - z zastrzeŜeniem, o którym mowa w punkcie 13.3. poniŜej. 
13.3. Przekazane przedmiary robót naleŜy traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić podstawy do 
obliczenia ceny wynagrodzenia ryczałtowego. 
13.4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane 
normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równowaŜnych pod względem parametrów technicznych, uŜytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Ŝe zapewnią 
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uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w niniejszej specyfikacji. 
13.5. Ceny w ofercie naleŜy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w § 5 ust. 6 
rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), (Dz. U. 
Nr 212, poz. 1337). 
13.6. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce 
zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku 
od towarów i usług, zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie  
z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 
 

14. Informacje dotyczące walut obcych: 
14.1. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
15. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 
15.1. Oferty dla poszczególnych części będą oceniane według kryterium: najniŜsza cena 100%. 
15.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniŜszym wzorem: 
 

P = (Cmin /Cbad) x 100 pkt, 
 

gdzie:  
Cmin – najniŜsza cena całkowita spośród badanych ofert 
Cbad – cena całkowita oferty badanej 
P – liczba punktów badanej oferty, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeŜeniem pkt. 
13.6. specyfikacji. 
15.3. Sposób oceny ofert: kaŜda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez kaŜdego członka komisji przetargowej.  
15.4. Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie  
i niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  
15.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. 
15.6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

• oczywiste omyłki pisarskie 
• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego: 
16.1. Ogłoszenie wyników postępowania – niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
16.1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania  
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
16.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 
16.1.4. Terminie, określonym odpowiednio zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 
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zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
16.2. Informacje, o których mowa w pkt. 16.1.1. zostaną równieŜ zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 
16.3. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z zamawiającym – są zobowiązani do przedłoŜenia zamawiającemu 
umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
16.4. Wykonawca, który jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
16.5. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu: 
a) dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zgodnie z pkt.9 specyfikacji, 
b) kosztorysy szczegółowe obejmujące wycenę pełnego zakresu zamówienia, 
c) uzgodniony z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy, obejmujący realizację pełnego zakresu zamówienia – 
sporządzony na podstawie kosztorysów szczegółowych. 
d) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 5.1.3. dla osób wskazanych w zał. nr 6 do 
specyfikacji wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynaleŜności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
17. Dodatkowe informacje: 
17.1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 
17.2. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 
17.3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

18. Zmiana oferty, wycofanie oferty: 
18.1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 
18.2. Zmiany dokonuje się przez złoŜenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom 
niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta 
zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 
18.3. Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŜony zamawiającemu z zastrzeŜeniem pkt 18.1, podpisany przez 
osoby/ę upowaŜnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru 
(ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do Ŝądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy/ogólne warunki umowy/wzór 
umowy. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do specyfikacji. 
20. Istotne zmiany treści zawartej umowy. 
Istotne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 14 wzoru umowy 
(załącznik nr 8 do specyfikacji). 
 

21. Środki ochrony prawnej: 
21.1.Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu 
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
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21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 
21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
21.4. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

21. Wykaz załączników stanowiących integralna część siwz: 

21.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty przetargowej – wzór; 

21.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;                             

21.3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

21.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 – Prawa zamówień publicznych; 

21.5. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat; 

21.6. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób (potencjał kadrowy); 

21.7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie, Ŝe osoba/y , które będą uczestniczyć w Wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia; 

21.7. Załącznik nr 8 – Wzór umowy. 

21. 8. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa 

21.8.1. Projekty budowlanej 

21.8.2. Przedmiary robót 

21.9.  Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

 


