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Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U 10.113.759 ze zm).

Nazwa zadania: wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina, mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134
Kraków, w zakresie:
a)
elewacji frontowej południowej:
7 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa9
4 okna znajdujące się na parterze
symbol okna Oa6
4 okna znajdujące się w piwnicy
symbol okna Oa3;
b)
elewacji wschodniej:
6 okien znajdujących się w piwnicy
symbol okna Oa1
12 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa5
11 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7
7 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa10
3 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa11;
c)
elewacji zachodniej:
5 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa1
6 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7.
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SPECYFIKACJA
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH
CZĘŚĆ I

INFORMACJA OGÓLNA
1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu.
1.1. Zamawiający.
Nazwa:

PAŃSTWOWA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

SZKOŁA

MUZYCZNA

II

ST.

IM.

FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE,
Adres:

ul.

Basztowa

6,

31-134

Kraków,

www.szkolamuzyczna.os.pl,

smchopin@poczta.fm, tel/fax: 12 421 62 92
1.2. Przedmiot zamówienia.
1.2.1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
1.2.2. Nazwa i opis zamówienia:
wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul.
Basztowej 6, 31-134 Kraków w następującym zakresie:
a)
elewacji frontowej południowej:
7 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa9
4 okna znajdujące się na parterze
symbol okna Oa6
4 okna znajdujące się w piwnicy
symbol okna Oa3;
b)
elewacji wschodniej:
6 okien znajdujących się w piwnicy
symbol okna Oa1
12 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa5
11 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7
7 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa10
3 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa11;
c)
elewacji zachodniej:
5 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa1
6 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7.
Budynek szkoły wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-183.
Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie w ww. częściach budynku szkoły demontażu starych okien i montażu nowych z
drewna klejonego z zachowaniem kształtu i podziału istniejących okien w szczególności:
demontaż istniejących okien drewnianych, parapetów zewnętrznych i
wewnętrznych;
transport nowych okien i parapetów;
wywóz elementów demontowanych, wywóz i utylizacja gruzu;
wykonanie i montaż nowych okien drewnianych.
Górna część okna drewnianego zespolonego uchylna poprzez mechanizm, lewe skrzydło
rozwieralno-uchylne, prawe skrzydło rozwieralne.
Górna część okien skrzynkowych uchylna zintegrowana (zewn. oraz wewn.) poprzez
mechanizm, prawe i lewo skrzydło otwieralne;
wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem;
zabezpieczenie terenu budowy.
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Jeżeli termin realizacji robót przypadnie na miesiąc wrzesień prace objęte niniejszym
zamówieniem będą prowadzone w czynnym obiekcie (szkoła), w obecności osób
pracujących oraz uczniów szkoły. Wykonawca zobowiązany jest zatem do wykonywania
wszystkich prac w sposób jak najmniej zakłócający funkcjonowanie obiektu budowlanego,
zgodnie z ustalonym z zamawiającym harmonogramem robót.
1.2.3. Kod i nazwa CPV
CPV główny:
CPV uzupełniające:

45000000-7
45421132-8
45453000-7
45111220-6

Roboty budowlane
Instalowanie okien
Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2.4. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza specyfikacja oraz:
a)
projekt budowlany pn.: Wymiana stolarki okiennej Państwowej Ogólnokształcącej
Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina na działce nr 66/3 obr. 119
Śródmieście Kraków, ul. Basztowa 6, autorstwa mgr inż. arch. Ludomira Książka.
b)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zwana dalej STWiOR,
c)
pozwolenie konserwatorskie nr 67/11,
d)
przedmiar robót;
stanowiące załącznik nr 1.
Zastrzeżenie:
Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiar, STWiOR) opisują przedmiot
zamówienia tylko i wyłącznie w części odpowiadającej następującemu zakresowi:
a)
elewacji frontowej południowej:
7 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa9
4 okna znajdujące się na parterze
symbol okna Oa6
4 okna znajdujące się w piwnicy
symbol okna Oa3;
b)
elewacji wschodniej:
6 okien znajdujących się w piwnicy
symbol okna Oa1
12 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa5
11 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7
7 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa10
3 okien znajdujących się na II piętrze
symbol okna Oa11;
c)
elewacji zachodniej:
5 okien znajdujących się na parterze
symbol okna Oa1
6 okien znajdujących się na I piętrze
symbol okna Oa7.

Pozostała część stolarki okiennej opisana w dokumentacji projektowej nie
wchodzi w zakres niniejszego postępowania i nie podlega wycenie przez
Wykonawcę.
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót pełni jedynie
dodatkową, informacyjną/ pomocniczą rolę dla wykonawcy robót budowlanych.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest dokonać
rzeczywistych pomiarów okien w obiekcie.
1.3 Termin realizacji zamówienia:
do 63 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony bezusterkowego
protokołu odbioru robót.
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W terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z
zamawiającym harmonogram robót z uwzględnieniem warunków realizacji w
szczególności:
-

dostępności obiektu w dni tygodnia od poniedziałku do soboty;

w przypadku kiedy termin realizacji przypadnie na miesiąc wrzesień, dostępność
obiektu będzie utrudniona z uwagi charakter obiektu (brak dostępu do wszystkich sal
jednocześnie), który przez okres wykonywania robót będzie czynny wobec osób
pracujących i uczniów uczestniczących w zajęciach. Pomieszczania w których Wykonawca
wykonywał będzie roboty będą udostępniane w zależności od zajęć odbywających się w
poszczególnych salach.
Harmonogram uzgodniony z zamawiającym ma zawierać co najmniej informacje w jakich
dniach, godzinach i w jakich pomieszczeniach wykonywane będą roboty.
1.4 Miejsce realizacji zamówienia:
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina mieszcząca się przy
ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków.
1.5. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej
niż 50 % zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
1.6. Wielkość/zakres zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach
odpowiadających zamówieniom o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach, do których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich, czyli 5.000.000 euro.
2. Tryb postępowania.
Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tekst jedn.: Dz.U 10.113.759 ze zm).
3. Warunki dopuszczenia Wykonawców do postępowania przetargowego.
3.1. Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
- zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 robotę
budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym, o wartości
co najmniej 100.000,00 zł brutto.
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.:
- kierownik budowy:
posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi;

_________________________________________________________________
Znak sprawy: ZP-1/12

5
posiada uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
określone w §24.2. rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011. 165.
987).
c)

sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł. od jednego
zdarzenia.
3.2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, przedstawią następujące dokumenty i
oświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a dla osób fizycznych oświadczenie - w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodnie pkt. 3.1.b
specyfikacji), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie dysponowania
ww. osobami – załącznik nr 6 specyfikacji;
c) wykaz zrealizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie min. 1 roboty
budowlanej, polegającej na wymianie stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym, o
wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że
robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
- załącznik nr 4 specyfikacji;
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane prawem uprawnienia w następującym zakresie:
kierownik budowy:
posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do
kierowania robotami budowlanymi oraz posiada uprawnienia do prowadzenia robót
budowlanych w obiektach zabytkowych określone w §24.2. rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich,
robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011. 165. 987) – załącznik nr 7
specyfikacji.
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - załącznik
nr 3 specyfikacji;
f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu według wzoru
– załącznik nr 3 a specyfikacji.
g) opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 200.000,00 zł od
jednego zdarzenia.
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3.2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
odbywać się będzie na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów
i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia.
a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w punktach 3.2 b,c,d, e i g Wykonawcy mogą złożyć wspólnie;
- pozostałe dokumenty każdy z Wykonawców składa oddzielnie w tym oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia (pkt. 3.2 f).
b) W przypadku dokumentów określonych w p. 3.2 c (dokumenty potwierdzające, że
robota budowlana została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończona)
oraz 3.2. a i g, Wykonawca może przedstawić kopię potwierdzoną za zgodność z
oryginałem.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3.2.2, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność oryginałem
przez wykonawcę lub te podmioty.
d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w ppkt 3.2.a składa
odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, iż:
-nie otwarto jego likwidacji i upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczeniem złożonym 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.
e) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób
uczestniczących w realizacji zamówienia o których mowa pkt 3.1. b rozumie się
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 ze zm./.
Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie
z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3.1. b, w odniesieniu do
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uprawnienia do
wykonywania zawodu muszą spełniać warunki określone w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Dz.U.08.63.394.
f)
W odniesieniu do warunku określonego w pkt 3.1 a, przez obiekt zabytkowy
rozumie się obiekt wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568.).
3.2.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
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podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest:
- udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
3.3.Wadium – nie dotyczy.
3.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego-całkowitego, czyli kwoty brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
3.4.2. Zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawu.
3.4.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
Zabezpieczenie, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego-całkowitego, czyli
kwoty brutto, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: NBP
131 010 127 000 145 613 913 000 00
W pozostałych formach zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego
dziale księgowości przed podpisaniem umowy.
3.4.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
3.4.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
3.4.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa, jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Dopuszczalna liczba ofert składanych przez jednego Wykonawcę.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
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przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Oferty wariantowe, częściowe, równoważne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Wykonawców ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję zrealizowania
przedmiotu zamówienia w zakresie ceny /wartości/ netto i brutto PLN.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów/urządzeń,
których nazwy własne zostały określone w dokumentacji projektowej. Przez równoważność
należy rozumieć materiały zapewniające założoną w projekcie funkcjonalność techniczna i
estetyczną.
W każdym przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia
oraz
wszelkie
informacje
związane
z postępowaniem zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać faxem. Zamawiający i
wykonawcy na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdzą fakt ich otrzymania.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla niżej wymienionych czynności:
- złożenie oferty,
- zmiana oferty,
- uzupełnienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy.
7. Koszt sporządzenia oferty.
Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem zaistnienia
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy tj. zwrotu uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego.
8. Kryteria oceny oferty. Opis kryteriów.
1. Cena - 80%
Sposób przyznawania punktów:
Pc= ( Cmin/ Cof.bad) x 80
gdzie: Cmin
- najniższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia spośród
złożonych ofert
Cof.bad - zaoferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia w ofercie
badanej
Pc - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie badanej
Największą ilość punktów ( 80) w kryterium cena, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto
za wykonanie całości zamówienia.
2.

Termin wykonania zamówienia: 20%

Wykonawca za zaoferowanie terminu wykonania zamówienia - 63 dni od daty zawarcia
umowy, otrzymuje 0 pkt.
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Za każdy dzień skracający maksymalny termin realizacji zamówienia (63 dni) Wykonawca
otrzymuje 1 pkt.
Maksymalną ilość punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin
realizacji tj. 43 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy.
3.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans
ceny i drugiego kryterium termin wykonania.
Pc: Ilość pkt przyznana ofercie w kryterium cena + Pt: ilość pkt przyznana w
kryterium termin wykonania zamówienia = Pob: łączna ilość pkt ofercie badanej.
9. Możliwość uzyskania dodatkowych informacji.
W celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do przygotowania ofert
i zawarcia umowy wykonawcy mogą kontaktować się z P. Adrianną Gębalą - Pietras tel.
797 029 933 w godzinach od 09:00 do 16:00.
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest składać wnioski o wyjaśnienie
treści specyfikacji zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy (pkt. 13 specyfikacji).
10. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.
Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną
w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym
do zamawiającego.
W odpowiedzi na wniosek zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępniania
dokumentacji. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, natomiast załączniki do protokołu
udostępnia się po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie
później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności.
CZĘŚĆ II
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
11. Zawartość dokumentacji przetargowej.
W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej Wykonawcom, wchodzą:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,
formularz oferty - załącznik nr 2,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 a,
wykaz zrealizowanych robót- załącznik nr 4,
istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5.
wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia – załącznik nr 6
oświadczenie, że osoby realizujące zamówienia posiadają wymagane uprawnieniazałącznik nr 7.
12. Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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13. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści specyfikacji. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na
piśmie i składane na adres Zamawiającego podany w specyfikacji. Forma przekazywania
wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi Zamawiającego określona jest
w pkt 6 Specyfikacji.
Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Zamawiający udzieli
odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert; pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa powyżej.
Kopie odpowiedzi Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację z
treścią pytania, lecz bez ujawnienia jego autora oraz zamieści na stronie internetowej.
14. Tryb wprowadzenia zmian w specyfikacji przez zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do składania
ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Każda taka zmiana staje się wiążąca
z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich
wykonawców, którym przekazał specyfikację o treści wprowadzonych zmian i zamieszcza
ja na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i
informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
CZĘŚĆ III
SPORZĄDZANIE OFERT
15. Dokumenty składające się na ofertę.
Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją i zawierać
wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, które winny być usystematyzowane wg poniżej wymienionych
części:
A. Część obejmującą: informacje o wykonawcy, oświadczenia i dokumenty:
A.1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 2 specyfikacji,
A.2. dokumenty i oświadczenia wymienione w części I pkt 3.2. specyfikacji,
A.3. podpisane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5.
B. Dane dotyczące przedmiotu zamówienia
/wypełniony formularz oferty/
B.1. Przedmiot oferty:
Ścisłe określenie przedmiotu oferty: akceptacja zrealizowania przedmiotu zamówienia w
sposób i w zakresie określonym niniejszą specyfikacją.
B.2. Cena. Sposób obliczenia ceny.
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Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
Należy podać cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia tj.: cenę netto, podatek VAT
określony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.) i wartość brutto w PLN.
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (poniżej
5 należy końcówkę pominąć, powyżej równe 5 zaokrąglić w górę).
Oferowana cena zawierać ma wszystkie koszty realizacji zamówienia i pokrywać wszelkie
zobowiązania umowne w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
Wykonawca przed obliczeniem ceny ofertowej zobowiązany jest zapoznać się z
warunkami realizacji zadania mogącymi mieć wpływ na oferowaną cenę.
Wykonawcy nie przysługuje w trakcie realizacji umowy prawo żądania zmiany ceny, z
zastrzeżeniem zmian określonych w pkt 28 specyfikacji pkt 2 – zmiany w umowie.
Wykonawca wskazuje cenę za wykonanie całości robót oraz w rozbiciu na następujące
elementy robót:
1.
2.
3.

Wymiana stolarki okiennej - elewacja frontowa południowa
Wymiana stolarki okiennej - elewacja wschodnia
Wymiana stolarki okiennej - elewacja zachodnia

B.3. Termin realizacji zamówienia:
o 63 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony bezusterkowego
protokołu odbioru robót.
B.4. Warunki płatności i odbioru.
Zamawiający dokona płatności za prawidłowe wykonane roboty w terminie do 30 dni od
daty bezusterkowego odbioru robót na podstawie faktury VAT oraz protokołu odbioru
podpisanego przez strony.
Podstawą odbioru robót jest protokół końcowego, bezusterkowego odbioru
przedmiotowych robót sporządzony przy udziale wykonawcy, inspektora nadzoru,
przedstawiciela zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na podstawie
złożonych przez Wykonawcę atestów, aprobatami dla materiałów i urządzeń, deklaracji
zgodności wykonania stolarki okiennej z pełną charakterystyką wykonanego zadania
(materiałowe i technologiczne), między innymi świadectwo kwalifikacyjne na drewno,
pomiary wilgotności dla drewna (wilgotność wzgl. Dr. 8-12%).
Szczegółowo dokumenty stanowiące podstawę podpisania protokołu odbioru określa
załącznik nr 1 specyfikacji – STWiOR.
B.5 Wykonawca oświadczy, że zrealizuje zamówienie własnymi siłami bez udziału
podwykonawców lub wskaże zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
B.6. Warunki gwarancji i rękojmi.
- na wykonane roboty (roboty budowlane oraz materiały/urządzenia): minimum 5 lat,
- na powłokę lakierniczą stolarki okiennej: minimum 7 lat
- okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji,
Wykonawca w dacie odbioru końcowego robót przedłoży Zamawiającemu kartę
gwarancyjną na wykonane roboty, obejmującą warunki gwarancji.
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C. Wymienienie (spis) załączników do ofert.
Oferta ma zawierać wszystkie wymienione w pkt 15 informacje, dokumenty i
oświadczenia.
16. Prawo Zamawiającego do żądania uzasadnienia wysokości cen.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia – zgodnie z treścią art. 90 ustawy.
17.

Okres ważności ofert.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
a zamawiający może raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18. Postać oferty.
Oferta powinna być napisana pismem czytelnym i niezmywalnym atramentem.
Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę muszą być podpisane przez osobę
uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Poprawki powinny być naniesione
czytelnie na ofercie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

CZĘŚĆ IV
SKŁADANIE OFERT
19. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub
opakowaniach w siedzibie zamawiającego – sekretariat szkoły I pietro. Należy stosować
koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. FRYDERYKA CHOPINA
W KRAKOWIE, ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków;
oraz powinna być oznakowana następująco:
oferta przetargowa na wykonanie wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina
nie otwierać przed: 02/07/2012 r. godz.15:15.
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jw. a ponadto opatrzona
nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych
warunków przez wykonawców.
W przypadku zamieszczenia ofercie informacji zastrzeżonych, jako tajemnica
przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest oddzielić je od pozostałej części oferty i
oznaczyć „tajemnica przedsiębiorstwa” nie później niż w terminie składania ofert.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
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ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest traktowane, jako bezskuteczne.
W przypadku zmiany oferty Wykonawca zobowiązany jest widocznego oznaczenia
opakowania zewnętrznego oferty.
20. Termin składania ofert.
Oferty należy składać na adres podany w pkt. 19 nie później niż do dnia:
02/07/2012 r. godz. 15:15.
21. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone
wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania koperty wewnętrznej, o ile była ona zamknięta
i zaklejona.
22. Wycofanie oferty.
W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca
może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
CZĘŚĆ V
OTWARCIE I OCENA OFERT
23. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02/07/2012r. o godz. 15:30 w siedzibie
Zamawiającego w sali nr 103 I piętro.
Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert. Następnie zostanie
zbadana nienaruszalność kopert z ofertami.
24. Publiczne badanie ofert.
Przed otwarciem ofert zamawiający odczyta kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres
danego wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji oraz
warunki płatności zawarte w ofercie.
Powyższe informacje Zamawiający doręczy wykonawcom, którzy nie byli obecni podczas
otwarcia ofert na ich wniosek.
25. Poufne badanie ofert.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego wezwania każdego wykonawcy w celu
udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat treści złożonej oferty. Od wykonawców
oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielane zgodnie z
przyjętym sposobem porozumiewania się stron w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty z
zastrzeżeniem pkt b.
b) Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
O poprawkach zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
W przypadku rozbieżności w obliczeniach ceny dla elementów robót wskazanych w pkt
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B.2 specyfikacji a cenie wskazanej w formularzu ofertowym jako ceny za wykonanie
całości zamówienia jako prawidłowe przyjmuje sie cenę za całość zamówienia.
W przypadku rozbieżności w cenie brutto podanej liczbowo a słownie za prawidłową
przyjmuje się wartość wynikającą z obliczenia matematycznego tj. cena netto +
podatek VAT.
CZĘŚĆ VI
WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
26. Wybór oferty.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert,
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji.
27. Powiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zostaną powiadomieni o
wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi przed upływem terminu związania ofertą.
28. Zawarcie umowy. Zmiany w umowie.
1).
W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany wykonawca powinien przybyć na
miejsce wskazane przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.
Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty /zawiadomienie wysłane będzie faxem zgodnie z art. 27
ust. 2 ustawy, a w przypadku, kiedy w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta przed
upływem tego terminu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że w postępowaniu złożono tylko jedną ważną ofertę.
2)
W zawartej umowie nie jest możliwe wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do
treści oferty poza przewidzianymi w niniejszej specyfikacji.
Warunki i okoliczności uprawniające do wniosku o zmianę.
2.1. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmiany w treści
umowy w zakresie:
2.1.1) terminów określonych umową i jej załącznikami z wyłączeniem sytuacji w których
zmiana terminu związana jest ze zwłoką w wykonywaniu umowy przez wykonawcę.
Zmiana terminów wykonania może dotyczyć przedłużenia okresu realizacji robót na
wniosek zamawiającego z przyczyn organizacyjnych (w szczególności funkcjonowanie
budynku w okresie roku szkolnego).
W takim przypadku wykonawca sporządzi nowy harmonogram robót uwzględniający
realizacje umowy w zmienionym terminie a z tego tytułu nie przysługują mu dodatkowe
koszty;
2.1.2) zakresu zamówienia - roboty zaniechane na następujących warunkach:
a) zmiany w przypadku konieczności rezygnacji z pewnego zakresu robót.
W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu określonego w tym
harmonogramie od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w
harmonogramie obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych
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robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych
robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
c) zmiany ceny w przypadku:
- zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku cena netto określona w
ofercie pozostaje bez zmian,
- w przypadku wprowadzenia zmian o których mowa w ppkt a, b;
d) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem wykazania przez wykonawcę
wskazane przez niego osoby posiadają kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wymienione w
ofercie.
e) postanowień umowy, których treść musi być zmieniona z powodu okoliczności siły
wyższej:
- np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można była przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są zawinione przez którąkolwiek ze stron,
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- gdy wydane zostaną w trakcie wykonywanych robót decyzje organów administracji
państwowej mające wpływ na realizacje umowy.
Wniosek o zmianę przysługuje w ww. zakresie odpowiednio zamawiającemu i wykonawcy.
Zamawiający na powyższy zakres przedłoży propozycję zmiany umowy w formie aneksu,
którą to WYKONAWCA jest związany i nie przysługują mu w tym zakresie żadne roszczenia
do zamawiającego co do kwoty umownej, ewentualnego odszkodowania z tytułu utraty
spodziewanych zysków.
2. 3. Procedura wprowadzania wszystkich zmian do umowy określonych w niniejszej
umowie. Wniosek o zmianę każdorazowo musi zawierać:
1) opis proponowanej zmiany,
2) wpływ na wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy – np.: czas, personel,
rezygnacja z części prac itp.
3) proponowany termin wprowadzenia zmian,
4) należy podać jakie znaczenie ma zmiana dla zamawiającego lub czy jest
konieczna dla wykonania umowy.
Wniosek o zmianę składany musi być złożony przez stronę umowy w terminie minimum 3
dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.

CZĘŚĆ VII.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
29. Wykonawcom, a także wszystkim innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy: Środki ochrony prawnej.
________________________
Zatwierdzam
Kraków, dnia 15.06.2012r.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
formularz oferty- załącznik nr 2
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 a
wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 4
istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5
wykaz osób biorących udział w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 6
oświadczenie o wymaganych uprawnieniach-załącznik nr 7.
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