
1 
 

   
 

 
Warunki Zamówienia 

 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 

 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie 

al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin  
www.tecza.org.pl  

e-mail: tecza@tecza.org.pl 
tel./ fax. 91 484 30 72 

 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM Z 

ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCJI W DRODZE WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA: 

 
„Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”  

 
Projekt współfinansowany przez: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Gminę Miasto Szczecin, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
SPIS TREŚCI :  
 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Oferty wspólne; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane 
dokumenty; 

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia; 
Rozdział VIII Wadium 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści warunków zamówienia i ich modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania się wykonawców z zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
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Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 – oferta cenowa; 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 4 –  dokumentacja techniczna w tym: projekt budowlany, przedmiary robót, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik nr 5 – wzór umowy 
 
Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny art. 701 – 705 oraz z 
zachowaniem zasad konkurencji. 
 

ROZDZIAŁ I Forma oferty 
 
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V niniejszych warunków 
zamówienia. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami niniejszych warunków zamówienia. 
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa 
własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem lub pieczątką o treści: „za zgodność”) , z 
zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału oraz pkt 2 Rozdziału III. 

7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 
dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w 
języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod 
uwagę. 
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9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.    
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

„Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, 
oferta na „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania”, nie 
otwierać przed 09.10.2013r. godz. 12.30.” 

15. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 14, zamawiający 
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 
1)  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 z dopiskiem 
„wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 
winien dokumenty te złożyć . Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić 
w kopercie oznaczonej jak w rozdziale I pkt 14 z dopiskiem „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 
składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 
 
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego 
zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać 
następujące wymagania: 
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z niniejszych warunków zamówienia;  
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2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa 
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną, 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają 
do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający 
ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, 
zawierającą, co najmniej: 
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 
 
ROZDZIAŁ IV Jawno ść postępowania 
 
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 
2. Protokół postępowania (wraz z ofertami) jest jawny. Protokół udostępnia się na pisemny 

wniosek podpisany przez osobę (osoby upoważnione do występowania w imieniu 
wnioskodawcy), po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania. 

3. Udostępnienie protokołu może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez 
zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu w miejscu 
wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 
złożonych ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn 
technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą 
być one udostępnione. 
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6. Jeżeli udostępnianie protokołu będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub 
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca.  

 

ROZDZIAŁ V Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu 
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w oświadczeniu o braku podstaw do 
wykluczenia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 

2) 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 ofert, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

 
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:  
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków 
zamówienia. 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał należycie w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną podobną do 
objętej przedmiotem zamówienia.  
 
Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uznaje: wykonanie przebudowy lub  
rozbudowy obiektu budowlanego – budynku wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi (z wyłączeniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego), wpisanego do 
rejestru zabytków o kubaturze minimum 3 500 m3 i wartości wykonanych robót nie 
mniejszej niż 2.000.000.00 PLN brutto. (słownie: dwa miliony złotych). 
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Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone (odebrane protokołem odbioru 
końcowego).  
 
Zamawiający wymaga, aby niniejsza robota budowlana była wykonana w ramach jednego 
zamówienia (umowy). Niedopuszczalne jest łączenie kilku robót o mniejszym zakresie w 
celu wykazania spełniania postawionego warunku.  
 
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:  
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków 
zamówienia. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował następującymi osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, 
wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia: 
a)  kierownik budowy – wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie 
upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi w zakresie 
konstrukcji obiektu,  

- co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika 
budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie przy 
realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót obejmującego przebudowę  lub rozbudowę budynku wpisanego do 
rejestru zabytków o wartości robót co najmniej 2.000.000. PLN brutto. 

 
b) kierownik robót elektrycznych – wskazana osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje: 
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń  lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,  instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące 
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doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub 
kierownik robót. 

 
c) kierownik robót instalacji sanitarnej  – wskazana osoba ma posiadać następujące 

kwalifikacje: 
-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie 
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji 
sanitarnych, sieci i instalacji gazowych, instalacji urządzeń cieplnych i gazowych. 

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące  
doświadczenie w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi jako kierownik budowy 
lub kierownik robót. 

 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania tej samej osoby do pełnienia kilku 
funkcji (wi ęcej niż jedna) z wymienionych powyżej.  

 
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy 
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394). 

 
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:  
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków 
zamówienia. 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: 
a) posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie 

niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych); 
b) jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych); na 
jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia. 
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Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku:  
a) oświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków 
zamówienia. 

 
W przypadku, gdy w ww. dokumentach dotyczących warunków udziału w 
postępowaniu wartości wyrażone będą w walucie obcej zamawiający przeliczy tę 
wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty, z dnia wszczęcia 
postępowania (za wszczęcie postępowania uważa się zamieszczenie ogłoszenia o 
postępowaniu na stronie internetowej zamawiającego). 

 
 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 
 
3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 niniejszych warunków zamówienia; 
2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  niniejszych warunków 
zamówienia lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 niniejszych 
warunków zamówienia) 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków 
zamówienia wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy 
podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

4) kosztorysy ofertowe (wycenione Przedmiary Robót) sporządzone na podstawie 
przedmiarów robót znajdujacych się w Załaczniku nr 6 do niniejszych warunków 
zamówienia  

5) w przypadku składania oferty na produkty równoważne – oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające zgodność oferowanego produktu równoważnego z produktem opisanym 
przez Zamawiającego,  

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w pkt 1 i 2, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) niniejszych 
warunków zamówienia składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokument, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. 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 1 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. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4. 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. 

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancj a/rękojmia 
 

1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 31.07.2014 r. od daty 
podpisania umowy, w tym:  
1) Etap I – do dnia 20.11.2013 r. 
2) Etap II – do dnia 15.05.2014 r. 
3) Etap III – do dnia 31.07.2014 r. 
4) Etap IV – do dnia 31.07.2014 r. (etap objęty prawem opcji). 

2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od 
dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 
 
1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) zł w 

terminie do dnia 09. 10. 2013r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu środków do 
zamawiającego. 

2. Wadium może być wnoszone: 
1) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego nr: 47 1240 3813 1111 0010 0537 

9292 
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2) poręczeniem bankowym lub poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie al. 
Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin pok. nr 22 od poniedziałku do piątku od 10 – 
16. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium 

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta 
gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9 
bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez 

zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. 
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 

1) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający 
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je na rachunek 
wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje oprocentowanym rachunkiem bankowym. 

12. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do 
oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 
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ROZDZIAŁ IX Wyja śnienia treści warunków zamówienia i ich modyfikacja oraz sposób 
porozumiewania się wykonawców z zamawiającym  
 
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (roboczych) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą 

1) faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści niniejszy warunków zamówienia, 
b) modyfikacje treści niniejszy warunków zamówienia, 
c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych 

w postępowaniu przez wykonawcę, 
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
f) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
g) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 

warunkami zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, 
h) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

i) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

j) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   
k) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
l) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
m) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców. 

2) e-maila, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
b) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
c) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
d) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych 

w postępowaniu przez wykonawcę, 
e) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 
f) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 

rachunkowych, 
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g) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 
warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, 

h) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, nie powodujących 
istotnych zmian w treści oferty, 

i) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

j) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję 
faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za 
niesprawne działanie faksu wykonawcy.  

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszych warunków 
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były 
kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
8. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:  

p. Alicja Zołotucho 91 484 30 72, e-mail: tecza@tecza.org.pl 
p. Anna Momot 91 484 30 72, e-mail: tecza@tecza.org.pl 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków 
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
warunki zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano warunki zamówienia. 
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14. Jeżeli w wyniku zmiany treści warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 
tym wykonawców, którym przekazano warunki zamówienia, oraz zamieszcza informację na 
stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 
 
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.  
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zwiększenia 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia 
obejmującego „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przedszkole Specjalne, Świetlicę Środowiskową 
wraz z wyburzeniem istniejących obiektów oraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Tęcza” 

4. Załączone do warunków zamówienia przedmiary robót nie są podstawą do sporządzenia 
przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec 
powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych 
w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu 
przedmiotu zamówienia. 

5. Cena ofertowa musi zawierać również: 
1) koszt robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 

rozbiórkowe i porządkowe, 
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 
prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

3) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy), 
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich,  

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 
5) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 

zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja 
itp.), 



14 
 

   
 

6) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do 
użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

7) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd. ), jeżeli 
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów 

oraz 
10) sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie 

ich zamawiającemu w jednym egzemplarzu. Protokoły badan, sprawdzeń i pomiarów 
muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, 

11) koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej po wykonaniu prac 
termomodernizacyjnych,  

12) koszty wykonania, dostawy i montażu tablic: informacyjnej i pamiątkowej, związanych 
z dofinansowaniem projektu, 

13) koszty sporządzenia w jednym egzemplarzu i przekazanie zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierowników 
robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej ( jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez 
projektantów branżowych, 

14) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów, 
15) wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do 

użytkowania przedmiotu zamówienia. 
6. Podana w ofercie cena powinna być określona w kwocie brutto z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
7. Ceny za wykonanie poszczególnych etapów będą miały zastosowanie przy ewentualnym 

skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji. 
8. Cena oferty jest ceną przeniesioną z wycenionych przedmiarów robót znajdujących się w 

Załączniku nr 6 do warunków zamówienia – Dokumentacja techniczna. 
9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego przedstawić szczegółowe 

kalkulacje ceny: po złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po 
zakończeniu zamówienia. 

10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN 
11. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład   

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej 
oferty. 

12. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie 
oferty. 

13. Jeżeli zostanie złożona 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 
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oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia przewidział 
kwotę 3 670 000 zł. 

 

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie nie później niż do dnia 09.10. 2013 r., do godziny 12.00, w 
formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie zamawiającego w 
sekretariacie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 
Tęcza w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin  

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz 
godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 09.10.2013 r., o godz. 12.30, siedzibie zamawiającego, 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w 
Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 27b, 70-340 Szczecin  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję przetargową 
powołaną przez Zarząd zamawiającego. 

7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 
8. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, zawartej 
w ofercie. 

9. Informacje, o których mowa w pkt 8 zamawiający przekaże wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną 

spośród ofert nie odrzuconych.  
 
UWAGA  
 
Jako cenę oferty służącą do wyboru oferty przyjmuje się cenę całkowitą podaną w Ofercie 
(pozycja „Ogółem kwota brutto”), która stanowi sumę ceny brutto za wykonanie 
podstawowego przedmiotu zamówienia (Etap I, II i III) oraz ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji (Etap IV). 
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2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
warunkami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki do uznania rażąco niskiej ceny. 
9. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert 

określonymi w warunkach zamówienia. 
10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w warunkach zamówienia. 
11. Zamawiający zastrzega możliwość podjęcia dodatkowych negocjacji z dwoma 

wykonawcami, których oferty przedstawiają się jako najkorzystniejsza. Przedmiotem 
negocjacji może być wyłącznie oferowana cena. 

12. Od decyzji podjętej przez zamawiającego w szczególności w zakresie: wyboru oferty, 
podjęcia dodatkowych negocjacji oraz unieważnienia postępowania wykonawcom nie 
przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez wykonawców mające charakter 
odwołania od rozstrzygnięć Komisji przetargowej zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 

13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie będzie odpowiadała treści warunków zamówienia, 
2) jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
3) będzie zawierał rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
4) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
5) będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, 
6) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 
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2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert. 

 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Umowa. 

1) Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 5 do niniejszych warunków zamówienia w terminie związania ofertą, do 4 dni 
kalendarzowych od daty wysłania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
ust.3. 

2) Wybranemu w postępowaniu wykonawcy zamawiający prześle parafowany formularz 
umowy.  

3) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego (w szczególności 
w przypadku nieuzyskania dofinansowania w kwocie niezbędnej do sfinansowania 
przedmiotu zamówienia), powodujących że podpisanie umowy z wykonawcą nie leży w 
jego interesie, zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania przyczyn i odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie 
postępowania.  

4) Przed podpisaniem umowy wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie 
przedstawić Zamawiającemu: 

a) zaświadczenia o wpisie na listę prowadzoną przez odpowiednią izbę samorządu 
zawodowego osób wymienionych w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3) wraz z oryginałami 
lub uwierzytelnionymi kopiami odpowiednich uprawnień; 

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę o której mowa w 
Rozdziale V pkt 2 ppkt 4) lit. a) niniejszych Warunków Zamówienia, wystawioną 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

c) opłaconą polisę OC na kwotę o której mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 4) lit. b) 
niniejszych Warunków Zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
1) Wyłoniony w postępowaniu ofertowym wykonawca jest zobowiązany wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia służące 

Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, o zapłatę kar 
umownych, o odszkodowanie uzupełniające przewyższające wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, a także roszczenia służące z tytułu rękojmi za wady. 

3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy przed zawarciem umowy. 
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4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zmian.). 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 
zamawiający przechowa je na nieoprocentowanym rachunku bankowym. 

6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę              
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz 
zatrzymać wniesione wadium. 

8) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
9) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:  
a)   jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, 

na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty 
stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30. dniu od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Wzór tej 
gwarancji stanowi Wzór Nr 1 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy 
(Załącznik nr 5 do niniejszych warunków zamówienia); 

bądź: 
b) dwóch gwarancji jednocześnie: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 70 % kwoty 

zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej 
na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady. Wzór tych gwarancji stanowi odpowiednio 
Wzór Nr 2 i 3  Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (Załącznik nr 5 do 
niniejszych warunków zamówienia); 

10) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 
określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie 
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zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

b) termin obowiązywania gwarancji,  
11) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie 
zmniejszenia jego wysokości.  

12) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 
zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

13) Zamawiający zwróci: 
a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 30. dnia             

po upływie terminu wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za 
należycie wykonaną (odbioru końcowego Przedmiotu umowy), 

b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie do 15. dnia              
po upływie okresu rękojmi za wady. 

14) W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 
na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający 
ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres 
o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień 
wynikających z zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie na niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z infrastrukturą techniczną. 
Ww. zakres prac będzie realizowany w ramach projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie na 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz 
z przebudową budynku garażowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu”, który 
jest współfinansowany ze środków: 

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

• Gminy Miasto Szczecin, 
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Objęty projektem budynek dawnego studenckiego klubu KONTRASTY jest wpisany do 
rejestru zabytków i stanowi element zabytkowego zespołu „Bethanien”. 
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2. Podstawą wykonania robót wskazanych w pkt. 1 jest dokumentacja projektowa opracowana 
przez „ATELIER XXI”, adres: ul. Osiek 1/4 70-535 Szczecin, tel.: 00 48 91 464 37 63, 00 
48 695 42 68 10, e-mail: atelier_xxi@wp.pl. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 
6 do siwz. 

 
3. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania prawa opcji na warunkach 

przewidzianych w umowie stanowiącej Załącznik nr 5 dla Etapu IV przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania 
dofinansowania na ten cel z środków zewnętrznych.  
 
Rozliczenie przedmiotu umowy  objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen 
określonych w ofercie cenowej wykonawcy  i wycenionych przedmiarach robót.  

 
 Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 
ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa 
opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach 
prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.  

 
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na  cztery etapy obejmujące: 

1) I etap – termin realizacji do 20.11.2013 r. obejmujący: 
a) Branża: Budowlana 

a. Roboty rozbiórkowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
b. Roboty dachowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
c. Stolarka okienna – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
d. Roboty murowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  

b) Branża: Budowlana – termomodernizacja 
a. Roboty rozbiórkowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  
b. Roboty dachowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  
c. Stolarka okienna – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  

c) Branża: Instalacje elektryczne-przyłącze i oświetlenie zewnętrzne – wg 
„Przedmiar-przył. kabl. i ośw. zewn.” 

a. Przyłącze kablowe 0,4 kV 
d) Branża: Instalacje zewnętrzne wod-kan – wg „Przedmiar-przyłącza wod-kan” 

a. Przyłącze wodociągowe 

b. Przyłącze kanalizacji 

2) II etap – termin realizacji do 15.05.2014 r. obejmujący: 
a) Branża: Budowlana 
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a. Roboty betonowe/fundamenty, szyb windowy/ - S.T. – wg „Przedmiar-roboty 
budowlane”  

b. Ścianki działowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
c. Posadzki – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  

b) Ruszt stalowy pod wentylatory – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
c) Branża: Budowlana - termomodernizacja 

a. Roboty dociepleniowe ścian wewnętrznych – wg „Przedmiar-
termomodernizacja”  
b. Docieplenie ścian piwnicznych – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  
c. Posadzki – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  

d) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wentylacji i klimatyzacji – wg „Przedmiar-
wentylacja mechaniczna”  
e) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic – wg 
„Przedmiar-inst. c.o. i c.t.” 

a. Demontaż istniejącej instalacji 
b. Instalacja c.o. 
c. Instalacja zasilania nagrzewnic 
d. Rozdzielacze 

f) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wod-kan – wg „Przedmiar-inst. wod-kan”  
a. Instalacja wodociągowa – z wyłączeniem podgrzewaczy i baterii 
b. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

g) Branża: Instalacje elektryczne – wg „Przedmiar-wewn. inst. elektr” 
a. WLZ i Tablice rozdzielcze 
b. Instalacje wewnętrzne 
c. Instalacje zasilania komputerów 
d. Instalacja siłowa i wentylacji 
e. Instalacja wyrównawcza (ochrona od porażeń) 
f. Instalacja odgromowa 
g. Pomiary elektryczne 
h. Demontaż 

h) Branża: Instalacje słaboprądowe systemy: oddymiania, SWiN, TVD: 

a. Instalacja oddymiania – wg „Przedmiar-instal. słaboprąd”  

b. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu – wg „Przedmiar-instal. 

słaboprąd”  

c. Instalacja telewizji dozorowej – wg „Przedmiar-instal. słaboprąd”  

 

3) Etap III – termin realizacji do 31.07.2014 r. obejmujący: 
a) Branża: Budowlana 
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a. Roboty tynkowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane”. 
b. Ślusarka – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
c. Roboty malarskie – wg „Przedmiar-roboty budowlane”  
d. Stolarka drzwiowa – wg „Przedmiar-roboty budowlane” 

b) Branża: Budowlana - termomodernizacja 
a. Roboty tynkowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja” 
b. Stolarka drzwiowa – wg „Przedmiar-termomodernizacja”  

c) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wod-kan – wg „Przedmiar-inst. wod-kan”  
a. Instalacja wodociągowa – podgrzewacze i baterie 

d) Branża: Elektryczna – wg „Przedmiar-oświetlenie wewnętrzne”  
a. Instalacja oświetleniowa-przewody + osprzęt 
b. Oprawy oświetleniowe 
c. Pomiary elektryczne 
d. Demontaż 

e) Branża: Instalacje elektryczne-przyłącze i oświetlenie zewnętrzne – wg 
„Przedmiar-przył. kabl. i ośw. zewn.” 
a. Oświetlenie zewnętrzne + oświetlenie budynku 

f) Branża: Teleinformatyka – wg „Przedmiar-teleinformatyka” 

1. Przebicia i bruzdy 

2. Instalacja korytek i rurek 

3. Instalacja gniazd 

4. Instalacja, zakończenie i testowanie kabli 

 

Etap IV (OBJĘTY PRAWEM OPCJI ), termin realizacji do 31.07.2014 r. obejmujący 

a) Branża budowlana: 

a. Elewacja – wg „Przedmiar-elewacja” 

5. Materiały niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia zabezpiecza w swoim 
zakresie Wykonawca.  

6. Występujące w dokumentacji określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia zostały użyte jedynie 
przykładowo i służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania 
równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że niniejsze 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

7. W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych w zakresie 
dotyczącym przystosowania obiektu do nowej funkcji oraz jego termomodernizacji: 
1) Ogólnobudowlane 
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a. Roboty rozbiórkowe 
b. Ścianki działowe 
c. Roboty murowe 
d. Roboty betonowe/fundamenty, szyb windowy/ - S.T. 
e. Stolarka okienna 
f. Stolarka drzwiowa 
g. Posadzki 
h. Roboty tynkowe 
i. Roboty malarskie 
j. Roboty dachowe 
k. Ślusarka 
l. Ruszt stalowy pod wentylatory 

2) Ogólnobuowlane -termomodernizacja 
a. Roboty rozbiórkowe 
b. Roboty tynkowe 
c. Stolarka okienna 
d. Stolarka drzwiowa 
e. Roboty dociepleniowe ścian wewnętrznych 
f. Roboty dachowe 
g. Posadzki 
h. Docieplenie ścian piwnicznych 

3) Instalacje sanitarne-instalacja wod-kan 
a. Instalacja wodociągowa 
b. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

4) Instalacje sanitarne-instalacja wentylacji i klimatyzacji 
5) Instalacje sanitarne-instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic 

a. Instalacja c.o. 
b. Instalacja zasilania nagrzewnic 
c. Rozdzielacze 
d. Demontaż istniejącej instalacji 

6) Instalacje elektryczne-przyłącze i oświetlenie zewnętrzne 
a. Przyłącze kablowe 0,4 kV 
b. Oświetlenie zewnętrzne + oświetlenie budynku 

7) Elektryczna 
a. Instalacja oświetleniowa-przewody + osprzęt 
b. Oprawy oświetleniowe 
c. Pomiary elektryczne 
d. Demontaż 

8) Instalacje elektryczne 
a. WLZ i Tablice rozdzielcze 
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b. Instalacje wewnętrzne 
c. Instalacje zasilania komputerów 
d. Instalacja siłowa i wentylacji 
e. Instalacja wyrównawcza (ochrona od porażeń) 
f. Instalacja odgromowa 
g. Pomiary elektryczne 
h. Demontaż 

9) Instalacje teleinformatyczne (komputerowa, telefoniczna) 
10) Instalacje niskopradowe (swin) 
11) Instalacje niskopradowe (tvd) 
12) Instalacje niskopradowe (system oddymiania) 
13) Przyłącza wod-kan. 
 

8. Zakres robót objętych prawem opcji (Etap IV):  
a) Elewacja 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wskazanych powyżej robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, zasadami sztuki  budowlanej, obowiązującymi 
normami i przepisami w tym przepisami prawa budowlanego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany powierzyć kierowanie robotami pracownikom posiadających  
odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na 
budowie każdorazowo będzie wymagać akceptacji i zatwierdzenia przez uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów budowlanych, które są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  Na 
żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności użytych na budowie 
wyrobów z polską normą lub  aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd. 

12. W zakresie organizacji budowy, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w 
szczególności: 
1) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z 

zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

2) ustawienie tablicy informacyjnej budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz.953 z 
późn. zm.); 

3) w przypadku dróg dojazdowych do budowy gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o 
masie większej niż 3,5 tony uzyskanie zezwolenia od ZDiTM w Szczecinie na wjazd 
pojazdów o większym tonażu; 
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4) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym; 

5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

6) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.  

7) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed  wbudowaniem - udzielanego  
przez przedstawiciela Zamawiającego - oraz przekazywanie mu na bieżąco:  
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 
europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji 
producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych 
odrębnymi przepisami; 

8) zgłoszenie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających 
zakryciu lub zanikających; 

9) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

10) dostarczenie wraz z montażem i demontażem i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego 
rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

11) konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu 
zamówienia inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące; 

12) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

13) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawy istniejących  nawierzchni 
zniszczonych w wyniku działań Wykonawcy; 

14) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej: 
a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z  art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. 
zmianami) 

b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy z 
naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w 
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w 
trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta branżowego;    

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
d) protokołów prób, badań, sprawdzeń i pomiarów zgodnie z STWiOR (oryginały); 
e) oryginału i kopi dziennika budowy. 

13. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 
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wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 158, poz. 1243 z późniejszymi zmianami). Wykonawca w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, 
jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

14. Osobą administrującą realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego będzie Inżynier 
kontraktu. 

 
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 

Tęcza w Szczecinie 
                

Zamawiający 
 


