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Nr sprawy: ZSP13.26.5.2022 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
dla zamówienia   

o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, realizowanym z wyłączeniem przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 tj.) 

 
   na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

 
remont dotyczący łazienek/sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 13 w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a, polegających na remoncie  dwóch  
sanitariatów  dla  niepełnosprawnych  w  Szkole Podstawowej nr 51 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, wchodzącej 
w skład ww. zespołu. 
 

Zamawiający : 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 

ul. Przyjazna 7a 
40-467 Katowice 

 
I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

remont dotyczący łazienek/sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w 
Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a, polegający na remoncie dwóch sanitariatów dla 
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Fryderyka Chopina w Katowicach, wchodzącej w skład ww. zespołu. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót 
załącznik nr 3  do niniejszej Specyfikacji oraz w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót (załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji). 

3. Wymagany termin realizacji  

– rozpoczęcie   –  11 kwietnia 2022 r. 
– zakończenie    –  25 maja 2022 r. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach 
obcych. 
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II. Przygotowanie oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w wersji elektronicznej. 

3. Ofertę należy przedstawić w języku polskim, na piśmie, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień 
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego 
pełnomocnictwa – na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. 

Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej, 
wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W razie 
wątpliwości co do zakresu posiadanego pełnomocnictwa Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez Wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta 
zszyta w sposób utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie 
informującym o liczbie jej stron. 

6. Wszelkie dopiski, zapiski, poprawki, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia 
własnej pomyłki muszą zostać zaparafowane(czytelnie podpisane) przez Wykonawcę. 

7. Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej : 

REMONT ŁAZIENEK/SANITARIATÓW  
W ZESPOLE SZKOLNO-PR\ZEDSZKOLNYM NR  13 

KATOWICE, UL. PRZYJAZNA 7A 
 
 
III. Warunki wymagane od Oferentów oraz dokumenty uwiarygodniające. 

 
Wykonawca musi spełniać poniższe warunki : 

1. złożyć ofertę zgodną z przepisami prawa i niniejszą specyfikacją poprzez wypełnienie  
formularza oferty , zgodnego z załącznikiem 1 do niniejszej specyfikacji.  

2. udzielić gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na minimum 60  
miesięcy,  

3.  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

4.   posiada wiedzę i doświadczenie, 
5.   dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
       zamówienia, 
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Oferent winien złożyć niżej wymienione dokumenty : 
1.  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączone do niniejszej Specyfikacji 

przedmiary robót (stanowiący załącznik nr 3), wyszczególniając wszystkie 
pozycje w nim zawarte, przy zastosowaniu podstaw wyceny zawartych w 
przedmiarze (kwoty wynikające z kosztorysów ofertowych powiększone o podatek 
VAT stanowią cenę oferty), Zamawiający nie dopuszcza stosowania opustów od 
ceny. 

 
IV. Tryb składania ofert i termin związania ofertą 
 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, ul. Przyjazna 7a, 
wchodzącej w skład ZSP13 w Katowicach, w terminie do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 
1000 . 

 
2. Oferenci związani będą złożoną ofertą przez okres 10 dni od daty zakończenia terminu 

składania ofert tj. do dnia 11 kwietnia 2022 r. 
 

3. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający zwróci się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 
VI. Tryb udzielania wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków  
       Zamówienia. 
 

1. Do kontaktów z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień oraz wprowadzania zmian do 
treści Specyfikacji upoważniona jest Bożena Dąbrowska, tel. (32) 351 20 75. 

 
Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres:  

 
Szkoła Podstawowa nr 51  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Fryderyka Chopina 

ul. Przyjazna 7a 
40-467 Katowice 

 
wraz z podaniem tematu i numeru postępowania. 

 
VII. Kryteria oceny ofert. 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami : 
 

 
KRYTERIUM 

 
ZNACZENIE 

a) Cena  
100 % 

 
2. spis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania: 
a)  cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób : 
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X punktów =  

najniższa cena występująca w ofertach x 100 
 

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie 
 
b) otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium, tj. 100% 

 
  c) wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
 
d ) o wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie liczba punktów uzyskanych  
w wyżej wymienionym kryterium.  
 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników 
postępowania telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

 
VIII. Zawarcie umowy. 

 
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa wg warunków podanych w propozycji umowy załączonej do niniejszej 
Specyfikacji (załącznik nr 4) oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez 
Wykonawcę w terminie wyznaczonym będzie uznane przez Zamawiającego za 
uchylanie się od zawarcia umowy 

4. Za datę zawarcia umowy uważa się datę złożenia podpisu przez Wykonawcę. 
 

Załączniki do Specyfikacji: 
 
1. Formularz oferty (wzór)      – załącznik nr 1 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – załącznik nr 2 
3. Przedmiary robót       – załączniki nr 3 
4. Propozycja umowy      – załącznik nr 4 
 
 
 
 


