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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty 

Formularz 2.1. Zestawienie kosztów 

Formularz 2.2. Harmonogram rzeczowy realizacji 

Rozdział 3 Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym 
do realizacji zamówienia; 

Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym. 

Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

PROJEKT UMOWY 

Tom III: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach 
komputerowych 

Tom IV: DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 Dokumentacja instalacji elektrycznej szkoły 

 rzuty pięter budynku szkoły 
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Tom I 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

ZAWARTOŚĆ: 

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Rozdział 2. Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty: 

Formularz 2.1. Zestawienie kosztów 

Formularz 2.2. Harmonogram rzeczowy realizacji 

Rozdział 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym. 
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Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół nr 5 i. Karola Brzostowskiego 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk, 
tel./fax.: 87/601-23-31; e-mail: ekonomiak@neostrada.pl  
godziny urzędowania: w dni robocze 7:00 – 15:00 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

01/2011 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Regionalnego – Narodowa Strategia 
Spójności w ramach Osi Priorytetowej 7. – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, 
działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, poddziałanie 7.2.3 – 
„Kształcenie kadr dla informatyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007 – 2013 i budżetu Starostwa Powiatowego w Ełku 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zakupie wraz z instalacją 

klimatyzacji odpowiedniej mocy w 4 salach. Zakupu i montażu automatycznego 

(sterowanego elektrycznie) zaciemnienia pracowni. Zakupu i instalacji oświetlenia 

pracowni komputerowych spełniającego normy unijne  

Zakres robót obejmuje: 
a. Przystosowanie rozdzielnic bezpiecznikowych na parterze, I i II piętrze budynku szkoły 

do zwiększonego poboru mocy i możliwości podłączenia odbiorników (klimatyzatorów) 
do napięcia 360 V. Instalację i montaż agregatów klimatyzacyjnych w salach: 51, 69, 85, 
86 wraz z przyległym pomieszczeniem serwerowni. 

b. Montaż w oknach automatycznie sterowanych żaluzji w salach lekcyjnych: 51, 69, 71, 85, 
86 pełniących rolę zaciemnienia pomieszczenia tak, aby pełniły one również funkcję sal 
projekcyjnych. 

c. Wymiana oświetlenia w pracowniach komputerowych: 64, 71, 69, 85, 86 na spełniające 
normy unijne PN-EN-12464-1. 
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d. Wykonanie podłączeń prądowych wraz z odpowiednim zabezpieczeniem (przeciążeniowe 
i różnicowe) do 16 warsztatów w sali 85. W sali 64 – 16 szt. przyłączy z wspólną 
rozdzielnicą bezpiecznikową. 

e. Remont sal w których były prowadzone prace instalacyjno montażowe. 
f. Aktualizacja dokumentacji instalacji prądowej szkoły w zakresie wykonanych robót. 

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
„przedmiotem zamówienia” lub „projektem”. 
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 

Kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 
39515440-1 Żaluzje pionowe 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
31524120-2 Oświetlenie sufitowe 

5.2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III i IV niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również 
„SIWZ” lub „specyfikacją”. 

5.4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i dodatkowych 

5.4.1. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia podstawowego wystąpią okoliczności 
powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych których mimo zachowania 
szczególnej staranności nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy 
Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówień dodatkowych nie jest 
obowiązkiem zamawiającego lecz jego przywilejem, co oznacza, że zamówienie 
musi być poprzedzone dokładną analizą potwierdzoną protokołem konieczności 
podpisanym przez osoby pełniące nadzór ze strony Zamawiającego. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.). 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 
15 lipca 2011r. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA 



 
 
 

6 
 

OCENY ICH SPEŁNIANIA 

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający niżej podane warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 7.2. IDW. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

7.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaniem prac 
polegających na instalacji i montażu klimatyzacji i żaluzji, odpowiadającym swoim 
zakresem zadaniom wymienionym w przetargu. Warunek zostanie spełniony, gdy 
Wykonawca wykaże swoje doświadczenie na Formularzu 3.5 – Oświadczenie - 
Doświadczenie zawodowe do IDW. 

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

Wykonawca przedłoży oświadczenie, że będzie dysponował urządzeniami, sprzętem 
i narzędziami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią 
-Formularza 3.4 do IDW – Potencjał techniczny. 
a. Potencjał kadrowy 

Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia musi dysponować osobami, 
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami 
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie 
zostaną im powierzone, w tym: 
 Elektrykiem z uprawnieniami E i D i uprawnieniami pomiarowymi 
 Kierownikiem robót elektrycznych 
Wykonawca oświadczy że będzie dysponował osobą, na każdą funkcję zgodnie z 
treścią -Formularza 3.3 do SIWZ – Potencjał kadrowy. 

b. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

7.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8. IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne / konsorcja). 
W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, natomiast warunki 
określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
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8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW 

8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, należy do oferty załączyć następujące dokumenty: 

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert,  

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

8.1.6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy 
Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób, 

8.1.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 7.2. IDW należy do oferty 
załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
8.2.2. Wykaz robót instalacyjno montażowych w zakresie niezbędnym do wykazania 
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spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania, na formularzu zgodnie z treścią Formularza 3.5 – 
Oświadczenie - Doświadczenie zawodowe. Wykaz musi potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2 IDW. Do wykazu należy załączyć 
dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

8.2.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji 
zamówienia (Formularza 3.4 – Oświadczenie - Potencjał techniczny).  

8.2.4. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji 
zamówienia (Formularza 3.3 – Oświadczenie - Potencjał kadrowy).  

8.2.5. Opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że Wykonawca lub wszyscy uczestnicy Konsorcjum są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 100 tys. PLN.  

8.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: 

1. w pkt 8.1.2. – 8.1.4. i 8.1.6. IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, 
ze: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2. w pkt 8.1.5 IDW – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

8.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1. lit a) i c) oraz pkt 8.4.2 IDW, lub zastępujący 
je dokument o którym mowa w pkt 8.5. IDW, powinny być wystawione wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 
8.4.1 lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 8.5. IDW, powinien 
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być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może 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 
przedłożonego dokumentu. 

8.8. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia 
wymienionego w pkt 8.2.1 IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału), należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3 IDW, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Zamawiający zażąda 
przedstawienia oryginału lub notatki poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

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

8.10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a. oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 

8.1.2. – 8.1.6. albo odpowiadające im określone w pkt 8.4. i 8.5. IDW, powinny być 
złożone przez każdego Wykonawcę, 

b. oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców, 

c. dokumenty wymienione w pkt 8.2.2. – 8.2.4. IDW powinien złożyć 
dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających ofertę. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 
 

d. Zestawienie kosztów - (Formularz 2.1.) wraz z kosztorysami ofertowymi 
sporządzonymi przez Wykonawcę, 

e. Harmonogram rzeczowy realizacji - (Formularz 2.2.).  
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9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
a. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 8 IDW; 
b. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z 
której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku konsorcjum 
umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za 
realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do 
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania 
instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów. 

c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

9.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez 
wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 

9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt. 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, na 
których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
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wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Wykonawca zamieści ofertę w 
wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane do Zamawiającego, na 
adres : 

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego 
19-300 Ełk, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 

 

9.14. Koperty będą posiadały oznaczenia: 
„Oferta - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” 

Koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy. 
Uwaga ! Na kopercie zewnętrznej nie należy podawać nazwy i adresu wykonawcy. 

9.15. Wymagania określone w pkt. 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
10.1. Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych na poszczególne 

kategorie robót sporządzone przez Wykonawcę i umieszczone w zestawieniu kosztów 
(formularz 2.1). Ceny. należy podać ściśle według kolejności pozycji 
wyszczególnionych w zestawieniu kosztów. Wykonawca określi ceny jednostkowe 
brutto (do dwóch miejsc po przecinku) oraz wartości brutto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w zestawieniu kosztów. Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które 
nie zostanie podana przez oferenta żadna cena. Kiedy zostaną takie wykonane, będzie 
się uważało iż są one pokryte przez inne ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym. 

10.2. Wyliczoną w kosztorysach ofertowych wartość brutto za wykonanie poszczególnych 
elementów robót, Wykonawca powinien wpisać do Tabeli „Zestawienie kosztów”, na 
formularzu zgodnym z treścią Formularza 2.1., oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty 
brutto. 

10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych 
wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót - nie może 
samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy ujawnione w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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oraz w Przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed 
terminem składania ofert. 

10.4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
ofertową obejmuje także: 
 koszty odwiedzenia miejsca instalacji i montażu przez Wykonawcę, 

 organizację i zagospodarowanie zaplecza montażu i instalacji, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, badań i odbiorów 
oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, 

 koszty ewentualnego transportu materiałów pochodzących z rozbiórek . 

 po zakończeniu robót zlikwidowanie zaplecza oraz uporządkowanie pomieszczeń. 
10.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w 

tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II – 
IV niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których 
w Specyfikacji robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w 
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Specyfikacji robót. 

10.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

10.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 

5, w pokoju nr 67, w terminie do 09 maja 2011 roku, do godziny 09:00. 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 w 
pokoju nr 66, w dniu 09 maja 2011 r., o godzinie 09:40. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
12.1. Wymagany termin związania ofertą: 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania 

ofert (art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
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przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 30 dni 

12.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona 
na podstawie poniższego wzoru: 

%100min 









oC
Cw  

gdzie: 
w – wynik, ilość punktów (w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku), 
Cmin – cena brutto oferty najtańszej, 
Co – cena brutto oferty ocenianej. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.  

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 
niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród 
rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia. 

13.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), 
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 
porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne odrzucenia, 

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

13.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie 
Zamawiającego powinien przedłożyć: 
 w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za 
pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 

 Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków przed podpisaniem 
umowy zobowiązany będzie potwierdzić, że dysponuje zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 
 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do realizowania części zamówienia, 

zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać – w 
przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 
zawierające także wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 
które ten podmiot udostępnia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na potencjale technicznym 
innych podmiotów, 

 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające także listę osób, 
które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

14.2. O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
15.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI 
tej ustawy, przewidywane dla postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, a mianowicie: 
a. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

b. Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
c. Wykluczenia odwołującego z postępowania udzielenia zamówienia, 

d. Odrzucenia oferty odwołującego z postępowania udzielenia zamówienia. 
15.2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej 

określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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16. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
TREŚCI SIWZ 

16.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 87 610 23 31). 
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a 
na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 

16.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Pytania należy kierować na adres: 

Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego 
19-300 Ełk, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 

16.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

16.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 16.2. – 
16.4, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie 
internetowej. 

16.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt 
16.5. termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

16.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami osoby: 

1. Tadeusz Kaleta – Koordynator Projektu w ZS nr 5 w Ełku, 
pokój nr 71, tel./fax. 87 610-23-31 lub 87 610-40-84, 
e-mail: ekonomiak@neostrada.pl 

2. Krzysztof Ruszczyk – Kierownik Gospodarczy ZS nr 5 w Ełku, 
pokój nr 91, tel./fax. 87 610-23-31, e-mail: ekonomiak@neostrada.pl 
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Rozdział 2 

Formularz Oferty 
i Formularze załączników do Oferty 
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OFERTA 

 ................................................................................................................ 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

Do 
Zespół Szkół nr 5  

im. Karola Brzostowskiego 

ul. Gen Wł. Sikorskiego 5 

19-300 Ełk 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację robót 
instalacyjno montażowych w ramach projektu: pn. 
„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” 

MY NIŻEJ PODPISANI 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto  ......................... złotych 

(słownie złotych: ............................................................................................................................................................................................................ ) 
zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów wraz z kosztorysami ofertowymi na 
poszczególne branże robót. 
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji na okres: 36 miesięcy. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie robót*: 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
(zakres powierzonych robót) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
(zakres powierzonych robót) 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
(zakres powierzonych robót) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja 

10. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
nr od ........ do ........, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

tel. ................................................... fax ...................................................  e-mail: ...................................................................................................  

Osoba do kontaktów: .............................................................................. tel. ....................................... e-mail: ..................................................  
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13. OFERTĘ niniejszą składamy na .......................... stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a. ..................................................................................................................................  

b. .................................................................................................................................  

c. ..................................................................................................................................  

d. .................................................................................................................................  

e. ..................................................................................................................................  

f. ..................................................................................................................................  

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ...............stronach: 

a. ..................................................................................................................................  

b. .................................................................................................................................  

 .................................................................................. dnia  ..................................  20 .................. roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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Formularz 2.1. 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację robót instalacyjno montażowych: 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

oferujemy wykonanie robót za cenę : 
 

Lp. Wyszczególnienie kosztorysów ofertowych Wartość brutto PLN 
1 2 3 

1. Instalacja klimatyzatorów w salach wymienionych w SIWZ 
wraz z modernizacją przyłączy prądowych i rozdzielnic 
bezpiecznikowych 

 

2. Instalacja automatycznego zaciemnienia w salach wymie-
nionych w SIWZ 

 

3. Montaż oświetlenia sal wymienionych w SIWZ i przyłączy 
prądowych wraz z zabezpieczeniami do warsztatów w salach 
wymienionych w SIWZ 

 

4. Remont poinstalacyjny w salach, gdzie dokonano montażu 
urządzeń 

 

5. Wykonanie projektu na modernizację instalacji elektrycznej 
szkoły. 

 

Razem wartość brutto :    

Słownie złotych brutto: ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................... dnia  .............................. 20............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 

KOSZTORYS OFERTOWY 

do oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

instalacyjno montażowych: 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” 

Poz. Podstawa 
kalkulacji Opis pozycji Jednostka 

miary 
Ilość 

jednostek 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
pozycji netto 
kol. 5 x kol. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

RAZEM (wartość netto)  

Podatek VAT (23%)  

OGÓŁEM (wartość brutto)  
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Rozdział 3 

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

 Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 
realizacji zamówienia; 

Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym. 
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Formularz 3.1. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację robót budowlanych w zakresie: 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

Oświadczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
że spełniamy warunki dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 ...................................................................... dnia  ............................... 20 ............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Formularz 3.2. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację robót budowlanych w zakresie: 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 
szczególności: 
1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 

3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

4. osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

5. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty 
i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 ...................................................................... dnia  ............................... 20 ............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Formularz 3.3. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE 

o potencjale kadrowym 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację robót budowlanych w zakresie: 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

oświadczamy, że będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia potencjał 
kadrowy legitymujący się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w tym: 

 elektryka z uprawnieniami E, D i uprawnieniami pomiarowymi 

 kierownika robót elektrycznych 

Osoba ta posiada uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie ww. specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

 ...................................................................... dnia  ............................... 20 ............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Formularz 3.4. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE 

o potencjale technicznym 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację robót budowlanych w zakresie: 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

oświadczamy, że będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia w pełni 
sprawne, narzędzia, urządzenia i sprzęt wyszczególniony w pkt 7.2.3 IDW. 

 ...................................................................... dnia  ............................... 20 ............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Formularz 3.5. 

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE 

o potencjale technicznym 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację robót budowlanych w zakresie: 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 

oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące roboty odpowiadające 
wymaganiom Zamawiającego: 

Rodzaj robót  
Całkowita 

wartość 
w PLN 

Wartość za którą 
oferent był 

odpowiedzialny 

Czas realizacji - data 

Początek Zakończenie 
     

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli robót zadań. 

 ...................................................................... dnia  ............................... 20 ............ roku  
miejscowość 

 ............................................................................................................................................................................................  
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika) 
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Tom II 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  

PROJEKT UMOWY 
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PROJEKT UMOWY 

UMOWA Nr .......................  / 2011 

W dniu  ......................  20 ..... r. pomiędzy Zespołem Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku w dalszej 
części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora – Kazimierza Czepułkowskiego 
2. Główną Księgową ZS nr 5 w Ełku – Wiesławę Sierotko 
a 
firmą ................................................................................................................................................................................................................................  

mającą siedzibę ..........................................................................................................................................................................................................  

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ............................................ , NIP ....................................... , REGON ..............................  
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 

1.  ..............................................................................................................  

2.  ..............................................................................................................  

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na wykonanie robót 
instalacyjno-montażowych w ramach projektu pn. 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” 

została zawarta w Ełku umowa o następującej treści: 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót instalacyjno-montażowych w ramach 
projektu pn. 

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych” 

1. Szczegółowy zakres robót zawierają Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. 

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami 
wiedzy technicznej, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

§ 2 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren montażu w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu montażu: .... - ...... - .........  

2. Termin zakończenia robót: 15 lipca 2011 r. 

§ 4 
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1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest  ......................................................................................  

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ..............................................  zł. 

słownie złotych: ..................................................................................................................................................................................................  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT), liczony od cen 
kosztorysowych materiałów i sprzętu netto. 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawione na podstawie protokołu 
końcowego odbioru robót oraz kosztorysów sporządzonych na podstawie rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót w danym okresie rozliczeniowym oraz ofertowych cen jednostkowych.  

2. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

§ 7 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią 
wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej. 

§ 8 

1. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą wszystkich prac (inwentaryzacja powykonawcza). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa przez cały czas realizacji zadania. 

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie składował i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować pomieszczenia i przekazać je 
Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

§ 9 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na 
żądanie Zamawiającego, jakości wykonywanych robót. 

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z 
Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa 
Zamawiający. 

§ 10 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełny zakres rzeczowy robót zgodnie z zawartą umową. 

2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania 
techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

a.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

b. ...........................................................................................................................................................................................................................  

c. ...........................................................................................................................................................................................................................  

4. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a. informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,  
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

b. informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

 będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a 
następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

§ 11 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz oznakowanie robót.  

§ 12 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy 
od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

§ 13 

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy 
dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia. Całkowita kwota kar 
umownych nie może przekraczać 10% ceny umownej. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności 
należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

§ 14 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po 
raz drugi. 
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2. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 
przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego, zaktualizowanej 
dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi, 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§16 niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 

w wysokości 5 % wartości umownej, co stanowi kwotę:  ............................................  zł 

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

zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

2. Strony zgodnie ustalają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w formie: 
 ....................................................................................................................................................................................................................................  

w ramach należytego wykonania umowy i zabezpieczenia roszczeń w okresie rękojmi za wady, przy czym 
zabezpieczenie w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwota  .........................................................  zł. z tytułu 
wykonania należytego umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego 
odbioru robót. 
Natomiast 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota  .........................................  zł. zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 17 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron w drodze pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:  

a. zmiana materiałów budowlanych i instalacyjnych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych i instalacyjnych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie 
stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie robót, pod warunkiem niezwiększenia ceny. 

b. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do dnia 20.08.2011r.  
w przypadku: 

 gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 
tylko w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego, 

 działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas 
działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania, 

 zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub 
spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
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 konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
 konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do uzyskania wymaganych 

decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz, 
 realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań , w tym 
udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji, o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową, 

c. zmiana przedstawicieli stron – osoby odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy, w przypadku 
niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana 
pracy), pod warunkiem, ze nowe osoby będą spełniać warunki określone w IDW i Prawie budowlanym. 

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy. 

§ 18 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, 

b. w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni 
przed terminem odstąpienia. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a. w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z 
której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. W wypadku, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od którejkolwiek ze stron, koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponoszą w równych 
częściach wszystkie strony umowy. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia, 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 
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§ 19 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy rzeczowo 
dla Zamawiającego. 

§ 20 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz 
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, dwa 
egzemplarze dla Wykonawcy. 

§ 22 

Wykaz załączników do Umowy: 

 Oferta Wykonawcy 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dokumentacja Techniczna 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 ..........................................................   ..........................................................  
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Tom III 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Rozbudowa infrastruktury informatycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku: 

instalacja urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji w pracowniach komputerowych 
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 Wymiary sal w których przewidziana jest klimatyzacja i żaluzje: 

Sala Długość 
(m) 

Szerokość 
(m) 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
okien 

Wymiary okien 
Wysokość 

(m) 
Szerokość 

(m) 
51 14,50 5,70 82,65 5 szt. 2,13 2.44 

69 11,60 5,70 66,12 4 szt. 2,13 2.44 

71 11,50 5,70 65,55 4 szt. 2,13 2.44 

85 11,55 5,70 65,83 4 szt. 2,13 2.44 

84 5,70 2,80 15,96 1 szt. 2,13 2.44 

86 11,90 5,70 67,83 4 szt. 2,13 2.44 

86a 5,70 2,40 13,68 2 szt. 2,13 2.44 


