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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 
Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 0-15 842-11 32, faks 0-15 842-11 32.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.psp1stw.szkola.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sanitariatów dla uczniów oraz 
zaplecza socjalnego przy świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej 
Woli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego dla świetlicy wraz z 
wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną w tym wymiana przewodów kanalizacyjnych 
odpływowych oraz głównego przewodu wodociągowego na parterze, instalacją wentylacji 
mechanicznej, instalacjami elektrycznymi: instalacją oświetleniową, instalacją siłową i gniazd 
wtyczkowych, instalacją odgromową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej 
Woli w ramach zadania p.n. /Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy 
świetlicy w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli/. 2. Zasadniczy zakres 
robót w ramach zadania obejmuje: 3) Roboty budowlane: a) roboty wyburzeniowe, b) roboty 
murowe, c) roboty posadzkarskie, d) roboty tynkarskie, e) roboty okładzinowe ścian z płytek, f) 
roboty malarskie, g) roboty montażowe ścianek działowych systemowych, h) roboty montażowe 
stolarki drzwiowej, 4) Roboty instalacyjne sanitarne: a) roboty demontażowe istniejących instalacji 
sanitarnych, b) instalacja wody zimnej i ciepłej, c) instalacja kanalizacji sanitarnej, d) instalacja 
wentylacji mechanicznej. 5) Roboty instalacyjne elektryczne: a) roboty demontażowe istniejących 
instalacji elektrycznych, b) instalacja oświetleniowa, c) instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych, d) 
instalacja odgromowa. 3. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do remontu i 
przebudowy: 135,47 m2. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary 
robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 5. Zadanie nie obejmuje remontu zaplecza 
socjalnego przy sali gimnastycznej wraz z korytarzem oraz wymiany stolarki okiennej. 6. Zadanie 
będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez wykonawcę, który 
zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 7. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i demontażu przedstawiających wartość 
użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 8. Lokalizacja przedmiotu 
zamówienia: 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 9, działka nr ewid. 257. 9. Nazwy i kod robót 

http://www.psp1stw.szkola.pl/


wiodących wg CPV: 3) 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4) 45111100-9 Roboty w 
zakresie burzenia 5) 45320000-6 Roboty izolacyjne 6) 45431000-7 Kładzenie płytek 7) 45442100-8 
Roboty malarskie 8) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 9) 45300000-0 Roboty w 
zakresie instalacji budowlanych 10) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 11) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.11.00-9, 45.32.00.00-6, 
45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
16.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• - warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• - warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - to w tym okresie, 2 zadania odpowiadające swoim 
rodzajem tzn. roboty remontowe budowlane wewnętrzne o wartości minimum 320 
000 zł brutto każde zadanie, co winien potwierdzić dowodami, że roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• w zakresie dysponowania sprzętem technicznym warunek zostanie spełniony jeżeli 
wykonawca wykaże, iż dysponuje: - samochodem samowyładowczym o ładowności 
min. 5T, - betoniarką wolnospadową elektryczną o poj. min. 150 dm3;

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• w zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli 
wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną posiadającą kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: 
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w branży 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (posiadającym doświadczenie zawodowe 
na stanowisku kierownika budowy min. 3 lat), - kierownikiem robót posiadającym 
uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
(posiadającym doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót lub 
budowy min. 3 lat), - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w 
branży elektrycznej bez ograniczeń (posiadającym doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kierownika robót lub budowy min. 3 lat),

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• posiada własne środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację 
zamówienia w wysokości minimum 300 000 zł,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i 
prawidłowo ukończone; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą 
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 



zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

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

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

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

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1); 2) 
oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5); 3) parafowany wzór umowy (załącznik nr 7); 4) 
zakres zamówienia powierzony podwykonawcom (załącznik nr 8); 5) kosztorys ofertowy 
wykonawcy, sporządzony metodą uproszczoną; 6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do 
dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 
10) - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana dotycząca 
sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 1.a) niedostępność na rynku 
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej bądź w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 1.b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 
zwiększenie bezpieczeństwa, 1.c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu 
zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 1.d) konieczność zrealizowania robót przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 1.e) konieczność 
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) zmiana wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy: 2.a) w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 
2.b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług; 3) zmiana 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 3.a) gdy wykonanie zamówienia w 
określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 3.b) działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 3.c) zaistnienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku 
budowy lub protokołach, potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego, 3.d) błędów w 
dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z 
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 3.e) konieczności 
uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 3.f) konieczności 
zmiany harmonogramu robót i finansowania, 3.g) konieczności wykonania dodatkowych badań i 
ekspertyz, 3.h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 
związanych z realizacją zmówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 3.i) jakiegokolwiek 
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na teranie budowy; 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót na 
skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustępu - i pod 
warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 
Podwykonawcom; 5) zmiana przedstawicieli stron - kierownika budowy, kierowników robót, 
przedstawiciela zamawiającego - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych 
funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja, zmiana przedstawiciela zamawiającego w 
związku z upływem okresu na jaki została zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiającego 
umowy z innym przedstawicielem). 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na 
następujących warunkach: 1) ad pkt 1) - pod warunkiem nie zwiększenia ceny, a ponadto w 
przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 2) ad pkt 2): - lit. a) - 
w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 
umowie, - lit b) - od daty wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w 



zakresie zmiany tej stawki; 3) ad pkt 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), i) - o 
czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. 
e), g) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania 
dodatkowych ekspertyz, badań, - lit. i) - o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych 
przy lit. h). 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.psp1stw.szkola.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego ul. Dmowskiego 9 37-450 Stalowa Wola w sekretariacie 
szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego ul. 
Dmowskiego 9 37-450 Stalowa Wola w sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


