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od 14.08.2012 roku do 30.08.2012 roku ( min.14 dni) 
 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

DDyyrreekkttoorr  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  NNrr  22  ww  MMiillaannóówwkkuu  
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwaną 
ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„„Remont kuchni w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Milanówku””  
  

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  1144..0088..22001122  rrookkuu  nnuummeerr    

301178 - 2012  

  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku, ul. Literacka 20, 05-822 Milanówek 

NIP: 529-10-82-323; 
tel. (022) 758-34-85, fax. (022) 755-32-06, e-mail: szkola.nr2@neostrada.pl 

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – mgr Mariannę Frej. 

 

aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    

  

www.szkola2milanowek.neostrada.pl 

 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 

Inny: Szkoła publiczna 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  

Roboty budowlane 
 

22..22  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kuchni, stołówki i zaplecza kuchennego w 

Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku przy ulicy Literackiej 20 wraz z wyposażeniem 

kuchni i zaplecza w sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 14.    

 

Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego” 

 

Kuchnia szkolna ze stołówką wraz z zapleczem, będąca przedmiotem remontu, znajduje się 

częściowo w części głównej budynku oraz dobudowanej części parterowej. Pomieszczenia 

kuchni i zaplecza zlokalizowane są na jednym poziomie i są dostępne zarówno od strony 

zewnętrznej jak również z korytarza głównego szkoły z poziomu przyziemia. Wobec faktu, że 
poziom posadzki pomieszczeń kuchennych znajduje się ca 88 cm poniżej poziomu 

przyległego terenu, komunikacja z zewnątrz odbywa się poprzez wewnętrzne schody 

zlokalizowane w korytarzyku przykuchennym. Średnia wysokość pomieszczeń w świetle 

wynosi: kondygnacja przyziemia / kuchni / - 3,47 m. Łączna powierzchnia użytkowa 

pomieszczeń kuchni wraz ze stołówką i zapleczem - ca 229,70 m2.  
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Zakres prac przewidzianych do wykonania 
 

Zakres rzeczowy inwestycji określony został w załączonej dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowe „Murex” Sp.j. obejmującej: 

-  projekt budowlany wykonawczy,  

-  projekt instalacji  wod-kan,  
-  projekt wentylacji mechanicznej, 

-  projekt instalacji gazowej i  c.o., 

-  projekt elektryczny, 

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

oraz w projekcie techniczno-technologicznym zaplecza gastronomicznego stołówki 

opracowanym przez Małgorzatę Kraciuk. 
 

Dokumentację projektową Zamawiający udostępnia w materiałach przetargowych 

umieszczonych na stronie Zamawiającego lub  w formie papierowej odpłatnie  

na zamówienie Wykonawcy. 
   
 

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami Prawa 

budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót. 

 
Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy wziąć  pod uwagę nw. uwarunkowania: 

1. w pierwszej  kolejności należy wykonać prace budowlane pomieszczeń jadalni 

(pomieszczenie nr 11), 

2. prace związane z konstrukcją wsporczą pod centralę wentylacyjną wykonać  

w okresie letnim, przed jesiennymi deszczami, 

 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 

 

Zamawiający nie wskazuje i nie zapewnia placu dla zaplecza technicznego. Teren zaplecza 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający umożliwia  

Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i wody na koszt Zamawiającego. 
 

Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z dokumentacją powykonawczą w zakresie umożliwiającym zgłoszenie 

obiektu do użytkowania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia  minimum 36 miesięcy  gwarancji  
na wykonane prace. 

 

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr. 243, poz. 1623) oraz jakościowym i gatunkowym 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

 

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż 

podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 

niż określone w tej dokumentacji (materiały równoważne lub lepsze). W przypadku 
zastosowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

w ofercie równoważnej lub lepszej funkcjonalności. Materiały i elementy muszą być 

jednorodne i wskazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami w dokumentacji 

projektowej. 

 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia nie ujęte w przedmiarach robót. 

 

Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało na podstawie zaawansowania wykonania prac 

potwierdzonego w protokołach odbioru częściowego, w okresach nie krótszych niż 
miesięczne.  
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  22..33.. CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh  zzaammóówwiieeńń    

uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh::  
 

Nie 
 

  22..44.. WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  

  
CPV       45430000-7-  Roboty budowlane – remontowe 
             45400000-1-  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
             45300000-0-   Roboty instalacyjne w budynkach 
             45331100-7 -  Instalacje c.o., c.t.                     
             45332205-5 -  Instalacja wodna 

             45332300-6 -  Instalacja kanalizacyjna 

             45331200-8   -   Instalacja  urządzeń wentylacyjnych i 
                                        klimatyzacyjnych 
 

  22..11.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 

nie 

 
 22..22.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  

nie 

  
 22..44.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 

zakończenie 4 miesiące od zawarcia umowy 
 

 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  

FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  
 
 33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
 

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 

5.000,00PLN.  

 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

 

Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do 

dn. 30.08.2012 roku do godziny 1200 .  

 

Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku   

16 9291 0001 0086 8394 2000 0060 z dopiskiem na przelewie „WADIUM”  

i oznaczyć: „Remont kuchni w Szkole podstawowej nr 2 w Milanówku” lub  

w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  
z późn. zm.). 

 

Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować 

się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia 

wadium należy załączyć do oferty. 

 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów 

należy załączyć do oferty lub zdeponować w Sekretariacie Szkoły ul. Literacka 20,  a ich 

poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający 

zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie. 

 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
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wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia  

na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 

33..22. ZZaalliicczzkkii    
  

CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiaa  zzaalliicczzeekk  nnaa  ppoocczzeett  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa    
  

Nie  

    

33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      

                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
 

33..33..22 Wiedza i doświadczenie  
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na robocie budowlanej w zakresie 

remontu, budowy, przebudowy kuchni wraz zapleczem gastronomicznym na obiektach 

użyteczności publicznej obejmującego branże: budowlaną, elektryczną, sanitarną i 

wentylację mechaniczną. 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na 
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania 

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnił.  
 
 

33..33..33 Potencjał techniczny 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
 
3.3.4 Osoby zdolne do wykonania   

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
uprawnienia do: 

 wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2010, Nr 243, poz. 1623) w zakresie kierowania robotami budowlanymi 

w branży budowlanej w specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych  

 oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach 

samorządu zawodowego; 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na 
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania 

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnił.  

 
 

 

33..33..55 Sytuacja ekonomiczna i finansowa   
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę lub inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 

500.000 zł (pięćset tysięcy zł.). 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na 
podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania 

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnił.  

 
 

33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        

            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                        ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      

              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  
 

 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 dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  
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33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    

                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy  

 

 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

 Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w 

realizacji części zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla  wykonawcy, określonym w pkt. 3.4.2 
 

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  

  

JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  

RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  

zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  

  
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  
 



  

Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 

od 14.08.2012 roku do 30.08.2012 roku ( min.14 dni) 
 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 
 

33..44..33..22  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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 
 

33..77  CCzzyy  ooggrraanniicczzaa  ssiięę  mmoożżlliiwwoośśćć  uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo  zzaammóówwiieenniiee  ppuubblliicczznnee  ttyyllkkoo  ddllaa  

wwyykkoonnaawwccóóww,,  uu  kkttóórryycchh  ppoonnaadd  5500  %%  pprraaccoowwnniikkóóww  ssttaannoowwiiąą  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee::    

nie 

 

 4.PROCEDURA 

 
  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 

przetarg nieograniczony 

 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 

1. Cena -90 

2. Termin wykonania -10 

  

44..22..22  CCzzyy  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa  bbęęddzziiee  aauukkccjjaa  eelleekkttrroonniicczznnaa::  
 
Nie 

 

  44..33.. ZZmmiiaannaa  uummoowwyy   

    

CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: tak 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu wykonania o czas niezbędny na uzupełnienie 

dokumentacji projektowej oraz zmianę zakresu rzeczowego inwestycji; 

2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 
działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy – Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zawartej umowy o czas 

niezbędny na wyjaśnienie i zakończenie działań uniemożliwiających wykonanie prac; 

3) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - Zamawiający przewiduje możliwość 

przedłużenia terminu wykonania zamówienia  o czas w którym realizacja zamówienia 

jest uniemożliwiona; 

4) z powodu wystąpienia dodatkowych, a  niemożliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót – Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu o czas niezbędny na wykonanie tych robót oraz możliwość 
wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, na podstawie odrębnej 

umowy. 
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od 14.08.2012 roku do 30.08.2012 roku ( min.14 dni) 
 

5) w przypadku zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa związanych w zawartą 
umową – Zamawiający umożliwia dokonanie zmiany zawartej umowy tylko  w 

zakresie dotyczącym przedmiotu umowy i wynikającym wprost z nowelizowanych 

przepisów prawa; 

6) w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła; 
7) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości prac w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Zmiany mogą być dokonywane bez zwiększenia ogólnej wartości 

umowy. 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować Zamawiającego pisemnie. 

  

44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  

44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  

wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 

www.szkola2milanowek.neostrada.pl 

    

SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  

 
na wniosek Zainteresowanego, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Literacka 20, w 

godzinach pracy szkoły tj. od 8:00 do 15;00  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  

lluubb  ooffeerrtt::  
 

30.08.2012 roku,  godzina 1200. 
 

MMiieejjssccee:: Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Literacka 20, 

05-822 Milanówek bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 
 

44..44..1177.. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
 
nie 

 
 
 
 

 
                                            Dyrektor Szkoły 

                                                          -/- 
                                                       Mgr Marianna Frej 

 


