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S P E C Y F I K A C J A    I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  
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Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości 30 000 euro. 

 
Realizacja przedsięwzięcia pn.:  

 

 

„Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku 

Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 

woj. Świętokrzyskie 
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I.  Nazwa oraz adres zamawiającego: 

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

     Gmina Skarżysko Kościelne 

2. Adres: 

     ul. Kościelna 2a,   26-115 Skarżysko Kościelne 

3. Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-466 /  (41) 27-14-481 

4. Adres internetowy: http/www.skarzysko.com.pl,  

5. Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

6. NIP Gminy Skarżysko Kościelne: 663-133-84-09  

7. REGON:    291010168 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:     

Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego: 

 

 

„Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu 

Niedźwiedzim” 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

Wymianę istniejącego pokrycia dachowego poprzez rozbiórkę warstw papy i wykonanie nowego 

pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem stropodachu wentylowanego. 

 

- demontaż instalacji odgromowej, papy, rynien, kratek wentylacyjnych, wywiewek oraz wyłazu 

dachowego. 

 

- oczyszczenie, wyrównanie, naprawa (ok 50% powierzchni stropodachu) i gruntowanie podłoża 

pod ułożenie papy termozgrzewalnej, położenie warstw papy termozgrzewalnej, montaż 

wywiewek, kominków wentylacyjnych, wyłazu dachowego. 

 

- wykonanie obróbek blacharskich (uwzględniającym przyszłe docieplenie ścian min. 15 cm), 

montaż rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków wraz z malowaniem kominów 

wentylacyjnych, montaż instalacji odgromowej wraz dokonaniem pomiarów elektrycznych, 

 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu. 

 

Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych. 

 

- Wyroby przewidziane do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać  

stosowne atesty i certyfikaty dotyczące wprowadzenia ich do obrotu w rozumieniu art. 10 ustawy 

z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

 

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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- Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

a) właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych, 

b) urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia 

terenu na którym realizowane  będą  roboty budowlane pod względem bezpieczeństwa 

mienia i osób, 

c) wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących  (roboty przygotowawcze, 

organizacji placu budowy, itp.), 

 

UWAGA! 

Jeśli w materiałach przekazanych przez Zamawiającego podane zostały nazwy i producenci 

materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu 

określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być 

użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się jednak 

stosowanie innych/równoważnych opisanym lub lepszych materiałów, technologii i urządzeń – o 

ile zachowane zostaną ich parametry. Zastosowanie alternatywnych rozwiązań – po uzgodnieniu 

z inwestorem.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2017r. 

 

 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się: 

1) udokumentowaniem należycie wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z 

wykonywaniem pokryć dachowych wraz z ich dociepleniem (podając ich rodzaj i 

wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). 

 

2) dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.: 

 

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z informacjami na temat kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia,  

a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tą osobą. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 
Oświadczenia Wykonawcy  

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do siwz) 

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 2b do siwz). 
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1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy dołączają do oferty: 

 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 5 do siwz; 

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. Wzór wykazu osób załącznik nr 6 do siwz; 

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

(Załącznik Nr 2c do siwz),  

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy składa 

odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokumenty 

potwierdzające aktualną przynależność tych osób do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

 

VII  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami: 

   1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub 

faks: 41/ 27-14-481. 

   2.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

 Robert Gładyś i Andrzej Skrzypczak - tel: 41/27-14-466 w.18, pok.118 w siedzibie 

Zamawiającego – w  sprawach  proceduralnych i merytorycznych. 

            Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – godz. 8:00-16:00,   

wtorek-piątek – godz. 7:30-15:30 
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VIII. Wadium: 
Zamawiający nie wymaga  wniesienia  wadium. 

 

IX    Termin związania ofertą  
      Składający ofertę pozostaje związany ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 

     1. Wymogi formalne: 

     1.1. Wykonawca  składa jedną ofertę.  Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie 

pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie   z 

punktem VI  niniejszej  siwz. 

   1.2. Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.      

   1.3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik   Nr 1 do niniejszej 

SIWZ  w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osobę ( osoby) uprawnioną 

do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. 

   1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  

wyłączeniem omyłek. 

               1.5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez  

osobę ( osoby ) podpisujące ofertę. 

   1.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.. 

   1.7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach 

sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i 

wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w 

załącznikach do niniejszej siwz.  

   1.8. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na   

papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. 

   1.9 Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub 

nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 

odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

 1.10. Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej 

siwz muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i 

wykonawcy. 

1.11. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę 

 2. Opakowanie oferty: 

2.1 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

2.2. Opakowanie musi zostać opatrzone: 

 a/  adresem Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko  Kościelne 
b/  oznaczone napisem: Oferta - „Wymiana pokrycia wraz dociepleniem dachu budynku 

Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim”  – nie otwierać przed: 26-09-2017r. godz. 

10:30. 

c/ imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą ) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz 

numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub podobnym 

napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej  korespondencji wpływającej do 

zamawiającego. 

 d/ wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie 

być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji 
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wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty   w sposób i w terminie niezgodnym z 

zapisami niniejszej siwz. 

 3.       Zmiana i wycofanie oferty: 

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

XI.     Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert: 

1. Złożenie oferty 
1.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie  Gminy w Skarżysku 

Kościelnym,  ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat). 

1.2.  Ofertę należy złożyć do dnia 26-09-2017r. do godz. 10:00. 

1.3  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego (w tym również drogą pocztową) po 

wyznaczonym terminie składania ofert (jak w pkt.1.2) zostaną zwrócone wykonawcom. 

   1.4    Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

1.5    Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej. 

    2.   Otwarcie ofert   

Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 106 w dniu 26-09-2017r.  

o godz. 10:30. 
   

XII. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 

Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego (zał. Nr 1 do siwz) lub druku 

sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem.  

2. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj. 

wypełnienie i załączenie do oferty formularza kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. 

Nr 4  do SIWZ dla  zakresu robót objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. W 

kosztorysie ofertowym  należy określić  ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych 

pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn  ceny jednostkowej i ilości jednostek), oraz 

cenę końcową kosztorysu netto, stanowiącą cenę netto oferty. Tak wyliczoną cenę netto 

oferty należy wpisać w pkt.2 formularza ofertowego (zał. Nr 1 do siwz). Do ceny 

ofertowej netto należy dodać wartość podatku VAT i wpisać – również w pkt.2 zał. Nr 1 

do specyfikacji – jako cenę ofertową brutto, stanowiącą cenę zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe netto poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi 

netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe 

wykonanie jednostki obmiarowej wraz z materiałami, urządzeniami niezbędnymi do       

prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi ze specyfikacji 

technicznej, kosztorysu ofertowego; wszelkimi robotami – pracami pomocniczymi i 

towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w 

kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi i towarzyszącymi wynikającymi ze  

     specyfikacji technicznej; wszelkimi innymi robotami, pomiarami  geodezyjnymi,  

czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji 

(projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego). 

4. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu 

cen przewidzianych w okresie planowania realizacji robót, rzeczywistych  warunków 

realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. 

5. W podanym terminie ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego nie będą podlegały 

zmianom. Dopuszcza się możliwość zmiany podanej w kosztorysie stawki podatku VAT 

w przypadku jego urzędowej zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do określenia wartości netto dla wszystkich pozycji  

wymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego. 

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego cena ofertowa brutto, obliczona jak 

w pkt.2  będzie najniższa. 
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8. W kosztorysie ofertowym (zał. nr 4) ceny jednostkowe (netto) oraz wartość pozycji 

należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a w formularzu 

ofertowym (zał. Nr 1)  należy podać ceny cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

   9. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.    

10. Sposób rozliczenia zamówienia określa projekt umowy. 

11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

12. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej    z   

obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 

  13. Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

  - w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

  - w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  

oferty,  wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 
     1.   Kryteria oceny ofert: 

      Tryb oceny ofert: 

 . Oceny ofert będzie dokonywała komisja zamawiającego; 

 . Oferty będą oceniane w dwóch etapach: 

                -  I etap:   ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty; 

               - II etap:     rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez    

wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium   

przypisując mu wagę procentową tj.: cena  brutto za realizację całego zamówienia - 100 % . 

            Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ww. kryterium 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów  

w wyniku oceny ogólnej ceny brutto będzie najwyższa.   

    2.  Sposób  porównania kryterium – cena brutto:        
                                                          Cn 

          ilość punktów oferty badanej  - P=  -------  x  100                  gdzie 1 % = 1 pkt 

                Cb 
                                               
                     Cn -       najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych i nie odrzuconych 

       Cb -  cena  brutto oferty badanej oferty ważnej  i nie odrzuconej 

 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania 

określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość 

punktów.  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, 

której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie 

określony w informacji o wynikach postępowania. Oferty niespełniające wymogów zawartych 

w warunkach niniejszego postepowania zostaną odrzucone. 

  XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postepowania, 

zamawiający jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego zawiadamia wykonawców o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert, 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy , jeżeli  zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 Projekt umowy został przedstawiony jako załącznik Nr 3 do niniejszej  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.            

 
  Załączniki Nr:  

 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Wzory druków oświadczeń 

3. Projekt umowy 

4. Formularz kosztorysu ofertowego 

5. Wykaz robót doświadczenie w zakresie wykonawstwa 

6. Wykaz osób  

7. Dokumentacja projektowa 

8. Przedmiar robót 

9. Specyfikacje techniczne 

 

Podpisy Komisji: 

1. …………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. ………………………………………….. 

 

 

Skarżysko Kościelne, dnia 2017-09-11      

 

Zatwierdzam: 

                                                                                                         

Podpis na oryginale 
Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Woźniak 
 

     Kierownik Zamawiającego                                             


