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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej   

                                      wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro 

 

 

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

                                (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r . poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku  

Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. 

 

  

                             Część I      Informacje ogólne 

                             Część II     Druk oferta 

                             Część III    Projekt umowy 

 

 

 

 

  Zatwierdzono, dnia 29.09.2016 r. 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej 
/-/ Marzena Biernacka 
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Część I. Informacje ogólne 
 

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego; 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 

w osobie P. Marzeny Biernackiej, z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Szkolnej 4, 83-032 Pszczółki. 

tel. (058) 682-94-50, fax (058) 683-91- 46. 

adres e-mail: szkolapszczolki@wp.pl 

adres strony internetowej: www.sppszczolki.intertczew.pl. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych.  

2.2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tzn. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

5 225 000,- euro. 

2.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

2.4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp. 

2.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

2.6.  Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

- Biuletyn zamówień publicznych  

- strona internetowa Zamawiającego – szkolapszczolki.naszbip.pl  

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

3.  Przedmiot zamówienia; 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku polegająca na remoncie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku Szkoły Podstawowej  

w Pszczółkach, w następujących częściach: 

Część I - Modernizacja budynku polegająca na remoncie łazienek chłopców w segmencie dydaktycznym 

klas IV – VI (parter i piętro) z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zgodnie  

z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ; 

Część II - Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych metodą iniekcji 

kremowej na bazie silanów oraz tynku renowacyjnego. 

Roboty należy wykonać w obiekcie czynnym przy zachowaniu należytej staranności oraz szczególnej 

ostrożności zwłaszcza w okresie odbywających się zajęć. 

Kolorystykę ścian i posadzek w pomieszczeniach należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,  

pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych 

(głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu 

jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 

3.2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących: 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty tynkarskie, 

- roboty posadzkarskie, 

- montaż stolarski, 

- montaż instalacji elektrycznej, 

- roboty wodno- kanalizacyjne, 
z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 

Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie 
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pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed zawarciem umowy.  

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania 

tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ. 
 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

45.45.30.00 – 7  Roboty remontowe; 

45.11.13.00 – 1  Roboty rozbiórkowe;  

45.30.00.00-0   Roboty instalacyjne w budynkach. 
 

4. Termin wykonania zamówienia; 
Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu; 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1.Nie podlegają wykluczeniu: 

5.1.1.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

5.1.1.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający 

wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

5.1.1.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku  lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacją 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia  

28 lutego 2003 r. – prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

5.1.1.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowych 

środków dowodowych; 

5.1.1.2.3. jeżeli wykonawca lub osoby, których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5.1.1.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  

z zamawiającym, o którym mowa w art.. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy  

lub zasądzenia odszkodowania;  

5.1.1.2.5. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych. 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą 

oświadczenia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ. 

5.1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

5.1.3.1. Sytuacji ekonomiczna i finansowa: 

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 100.000,00 zł dla części I, 130.000,00 zł dla części II. 

W przypadku złożenia oferty na obie części należy posiadać ubezpieczenie na wartość wynikającą  

z sumowania wartości ubezpieczenia obu części zamówienia.   
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, 

Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez 
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Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia składania ofert. 

5.1.3.2.  Zdolności technicznych i zawodowych: 
- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie) dwóch  zadań polegających na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności 

publicznej o pow. 600m2 dla części I i II; 

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia:  

Część I: 

a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy,  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu 

robotami konstrukcyjno-budowlanymi, 

b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika robót  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Część II - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno- budowlanej, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie,  

Uwaga:  
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.1.4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw 

dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków; 
5.2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -  

nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

5.2.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  

do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany  

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania  

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.  

5.2.3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi  

być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia, dla której Wykonawca polega  

na jego wiedzy i doświadczeniu. 

5.2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 5.2.2., odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5.2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może 

podlegać wykluczeniu. 

5.2.6. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
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6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 4 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,  

o których mowa w pkt 6.1. niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

6.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. 

niniejszego rozdziału (załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia). 

6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 

6.1. niniejszego rozdziału oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

W szczególności zobowiązanie winno określać: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane których wskazane zdolności dotyczą. 

6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

6.5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.3. 

niniejszej SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia 

warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca 

wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. 

Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

6.5.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2.3. 

niniejszej SIWZ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi 

we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. 

niniejszej SIWZ. 

6.5.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa 

w pkt 5.1.2.2. niniejszej SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

6.5.4. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu  

na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
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art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

6.5.5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

7.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami; 

7.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający  

lub Wykonawca przekazują dokumenty faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

(określone w korespondencji) drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Informacje przekazane 

faksem lub pocztą elektroniczną muszą być potwierdzone pisemnie. 

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 

W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się 

zwrócić o ponowne ich przesłanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie po upływie 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie jej treści 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 wyjaśnienie treści 

Specyfikacji.  

7.3. 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 SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

7.4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

7.5. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną – urzad@pszczolki.pl. 

7.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Zastępca Wójta – Anna Gołkowska,  

tel. 58 683-91-28. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium;  

8.1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: dla części I – 2.000,00 zł, dla części II – 3.000,00 zł.  

8.2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

8.3. Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp.  

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

87 8337 0001 0009 2786 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach. Za termin wniesienia 

wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym 

Zamawiającego (termin wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego nie może być 

późniejszy niż termin określony na składanie ofert). 
8.5. Bezgotówkowe formy wniesienia wadium w oryginale powinny być złożone w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Pszczółkach do dnia i godziny oznaczonych jako termin składania ofert, a ich 

kserokopie dołączone do składanej oferty. 

8.6. Zwrot wadium nastąpi w trybie określonym art.46 ust.1-5 ustawy Pzp.  

8.7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania. 
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9. Termin związania ofertą; 

9.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.2. nie powoduje utraty wadium. 

9.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert; 
10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10.4. Oferta oraz inne oświadczenia winny być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane  

i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 

10.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający 

ich dekompletację. 

10.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie  

się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. 

10.7. Oferta powinna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie opisanej następująco: 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, 83-032 Pszczółki ul. Szkolna 4. 

Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku  Szkoły Podstawowej  

w Pszczółkach” Nie otwierać przed . .  . . .r., godz. ………. 

10.8. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 10.7, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego, bądź przedwczesne, 

przypadkowe otwarcie. 

10.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

10.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 

zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty 

powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane 

jak w pkt. 10.7. 

10.12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 

10.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

lub te podmioty. 

10.14. Zamawiający może zażądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału  

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu  

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

10.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

11. Miejsce oraz terminy składania i otwarcia ofert  
11.1. Miejscem składania ofert jest 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach – sekretariat (pokój nr 212) 

83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 

11.2. Termin składania ofert - do dnia 14.10.2016 r. do godziny 10:30. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 11:00 w sali nr 213 Szkoły Podstawowej  

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, ul. Szkolna 4. 
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11.4. Otwarcia ofert dokona Przewodniczący Komisji Przetargowej lub jego Zastępca w obecności członków 

Komisji Przetargowej i zgromadzonych Wykonawców. 

11.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

11.6. Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert począwszy od odczytania ofert wycofanych i zmienionych 

po czym, w przypadku oferty wycofanej – nieotwartą zwróci Wykonawcy, natomiast w przypadku oferty 

zmienionej - ustosunkuje się wyłącznie do jej treści. 

11.7. W trakcie otwarcia ofert zostaną podane: 

- nazwy i adresy Wykonawców, 

- ceny ofert, 

- zaoferowany okres gwarancji jakości i rękojmi. 

11.8. Po odczytaniu ww. informacji, Komisja Przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonych ofert  

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny;  
12.1. W ofercie należy podać wartość netto, wysokość podatku VAT i cenę ryczałtową brutto wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

12.2. Przed wykonaniem wyceny wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji 

zamówienia. 

12.3. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo, nie stanowi on podstawy  

do wyceny przedmiotu zamówienia. 

12.4. Przy wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty mogące mieć wpływ na realizację zamówienia  

zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

12.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 

zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru  

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując  

ich wartość bez kwoty podatku - podstawa prawna ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 605). 

Oferta, której wybór powodowałby powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego, jest oceniania  

z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym ustawą Pzp. 

 

13. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty. 
13.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod 

uwagę nw. kryteria: 

Kryterium ceny – waga 60 proc. 

Kryterium okresu gwarancji i rękojmi – waga 40 proc.  

13.2. Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.  

 Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 

                    Cn   

 C   =  --------------   x 100 (max. liczba punktów) x 60% 

                     Cb          

C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny 

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto 

Cb - cena brutto oferty badanej 

 

 Punktacja za okres gwarancji i rękojmi będzie obliczana na podstawie wzoru: 

 

                     Gb - 24  

 G   =  -------------- x 100 (max liczba punktów) x 40% 

                     Gm          

G  – otrzymana ilość punktów w kryterium wydłużenie terminu gwarancji  

Gb – okres gwarancji określony w ofercie badanej (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)  

Gm – minimalny okres gwarancji – 36 m-cy 

Zamawiający określa minimalny termin gwarancji 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. 
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Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma zero punktów w kryterium wydłużenia 

okresu gwarancji. 

W przypadku, gdy w formularza oferty nie zostanie określony termin gwarancji Zamawiający uzna, iż 

Wykonawca oferuje minimalny termin określony w SIWZ, który wynosi 36 miesięcy. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy, do obliczeń  

w kryterium zostanie uwzględniony maksymalny możliwy termin wynoszący 60 miesiące (wydłużenie o 24 

m-cy). 

Ocena = C + G,  gdzie:  

C – liczba punktów dla kryterium cena  

G – liczba punktów dla kryterium okres gwarancji i rękojmi 

13.3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

13.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, 

biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz gwarancji, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 

13.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru. 

13.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

 

14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 
14.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem. 

14.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym część 

III SIWZ. 

14.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz  

z uprawnieniami i dokumentami potwierdzającymi posiadanie 3 letniego doświadczenia w kierowaniu 

robotami drogowymi oraz oświadczenia kierowników robót branżowych wskazanych w załączniku nr 8  

do SIWZ wraz z ich uprawnieniami budowlanymi, 

- dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego,  

- sporządzenie i dostarczenie planu BIOZ. 

14.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  niż 5 dni  

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane faksem, a Wykonawca potwierdził fakt jego otrzymania, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane  

w inny sposób. 

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa w pkt.14.4, jeżeli: 

- złożono tylko jedną ofertę, 

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

14.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy przed dniem zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy uczestników 

postępowania. 

14.7. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany  

do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego, przed dniem 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania  

ich ponownego badania i oceny. 
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14.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w §14 projektu umowy, stanowiącego część III SIWZ. 

14.10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w ust. 14.3. będzie  

to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

15.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.   

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  

w jednej lub w kilku z następujących form: 

15.2.1. w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 

15.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

15.2.3. gwarancjach bankowych, 

15.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

15.2.5. 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  

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

15.4. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym formy i treści 

poręczeń, gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych stanowiących zabezpieczenie zamówienia. 

15.5. W przypadku poręczeń i gwarancji muszą być one nieodwołalne, płatne na każde żądanie 

Zamawiającego i bez dodatkowych warunków. Termin zapłaty należności przez gwaranta/ poręczyciela nie 

może być dłuższy niż 30 dni. Projekt poręczenia i gwarancji Wykonawca musi przesłać Zamawiającemu 

faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych przed 

wyznaczoną datą zawarcia umowy. Oryginały poręczeń i gwarancji zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Wykonawca może przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

Zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie może zawierać zapisów 

uzależniających wypłatę zabezpieczenia od konieczności naliczenia kar umownych przez Zamawiającego 

albo zwalniających Gwaranta z wypłaty zabezpieczenia jeśli Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne. Warunki zgłoszenia przez Zamawiającego roszczenia z tytułu wniesionego zabezpieczenia  

w formie gwarancji nie mogą powodować powstania u Zamawiającego obowiązku przedstawienia 

Gwarantowi dodatkowych dokumentów, np. analiz, kosztorysów, protokołów i powodować  

u Zamawiającego konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. 

15.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niż pieniądz musi 

zawierać w szczególności następujące elementy: 

1) wskazanie Gwaranta poręczenia/gwarancji – Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancje, 

2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji – Wykonawca w imieniu, 

którego ustanowiono poręczenie/gwarancję, 

3) wskazanie Zamawiającego będącego beneficjentem poręczenia/gwarancji, 

4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 

5) zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji – Gwarant musi 

oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży 

Gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji/poręczenia jest mu należna w celu pokrycia określonych 

roszczeń w przypadkach określonych w art. 147 ust. 2 ustawy Pzp, 

6) określenie kwoty poręczenia/gwarancji – kwota zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesiona przed zawarciem umownie nie może być mniejsza niż określona zgodnie z pkt 15.1., 

7) określenie terminu obowiązywania poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres od zawarcia umowy, 

aż do upływu trzydziestego dnia po terminie obowiązywania umowy, 

8) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – Poręczyciel lub Gwarant zobowiązany  

jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez 

Zamawiającego, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z 

powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 147 ust. 2 ustaw Pzp, 

9) nieodwołalność poręczenia/gwarancji – Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego  

z udzielonego poręczenia/gwarancji, 
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10) określenie prawa i miejsca rozstrzygnięcia sporów dotyczących poręczenia/gwarancji – wszelkie spory 

dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

11) określone miejsca wykonalności praw w poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenia/gwarancji muszą 

być wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

12) określenie miejsca dostarczenia przez Zamawiającego żądania wypłaty zabezpieczenia (miejsce  

na terenie RP – podać adres), 

13) termin wypłaty kwoty nie może być dłuższy niż 30 dni, 

14) zabezpieczać roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

15.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niż pieniądz, nie może 

zawierać w szczególności następujących elementów: 

1) nie może wyłączyć odpowiedzialności za roboty/ dostawy/ usługi realizowane w ramach umowy przez 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, 

2) nie może uzależniać wypłaty kwoty gwarancji/ poręczenia od naliczenia przez Zamawiającego obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi, 

3) obowiązek uzyskania przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę zgody Gwaranta/Poręczyciela  

na aneksowanie umowy między Zamawiającym a Wykonawca jeżeli aneks obejmuje zmiany nieistotne  

albo istotne zmiany ale przewidziane umową, 

4) nakładać na Zamawiającego w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia obowiązku przedstawienia opinii 

biegłych, wycen , kalkulacji usunięcia kosztów, 

5) zapisów stwierdzających iż wysokość zabezpieczenia ulega zmniejszeniu wraz z postępem realizacji 

umowy. 

15.8. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, postanowieniami zawartymi  

w SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego 

jest równoznaczne z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 
16.1 Zamiar powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, wymaga wskazania nazw i adresów 

Podwykonawców wraz z zakresem robót przewidzianych do powierzenia w ofercie. Wykonawca będzie 

ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez 

Podwykonawców. 

16.2. Pozostałe istotne warunki zawarte są w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o zamówienie publiczne. 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

18. Podwykonawcy; 
18.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom – punkt 9 litera b Oferty. 

18.2. Brak powyższego wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca całość zamówienia wykona 

własnymi siłami – bez podwykonawców. 

18.3. W związku z art. 647 ustawy Kodeks Cywilny - przed zawarciem przez Wykonawcę umowy o roboty 

budowlane z Podwykonawcami, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 

14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

18.4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia  

im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy. 
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18.5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość 

wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale. 

18.6. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

18.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą umowy 

Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy. 

18.8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz 

Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty 

wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi i roboty wykazane  

w protokole odbioru robót. Oświadczenia Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu 

składania oświadczenia przez Podwykonawcę. 

18.9. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 

należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego wynagrodzenia  

na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia  

z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek  

za opóźnienie w zapłacie należności. 

 

19. Zamawiający postanawia, że:  
1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

2) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych,  

3) dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną,  

4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, rozliczenie nastąpi w walucie polskiej, 

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej,  

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

7) nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

8) nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Zał. 1  - Dokumentacja projektowa; 

Zał. 2  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  

Zał. 3  - Przedmiar robót; 

Zał. 4  - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; 

Zał. 5  - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

Zał. 6              - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów; 

Zał. 7  - Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat; 

Zał. 8  - Wykaz osób; 

Zał. 9  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy  

            do tej samej grupy kapitałowej. 
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Część II.  Druk oferta 

                                

                                                                 Adresat : 

    ...............................................                         Dyrektor Szkoły Podstawowej  

              pieczęć firmowa Wykonawcy       im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej  

                             w Pszczółkach 

                                              ul. Szkolna 4 

                                                                  83-032 Pszczółki 
 

              O F E R T A 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

przetarg nieograniczony na: „Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku  Szkoły Podstawowej  

w Pszczółkach”, składamy naszą ofertę:  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną  cenę ryczałtową ustaloną zgodnie  

z dyspozycjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 Część I  

- wartość netto …......................... zł, słownie: ............................................................................................... 

.................................................................... +  należny podatek VAT w wys. 23 %, tj. ....................... zł,    

słownie: ........................................................................................................................., co stanowi kwotę 

ryczałtową brutto  ……................ zł, słownie:…………………………………………..………………….. 

     ……………………...............……………………………………………………………………………… 
Część II  

- wartość netto …......................... zł, słownie: ............................................................................................... 

.................................................................... +  należny podatek VAT w wys. 23 %, tj. ....................... zł,    

słownie: ........................................................................................................................., co stanowi kwotę 

ryczałtową brutto  ……................ zł, słownie:…………………………………………..………………….. 

     ……………………...............……………………………………………………………………………… 

2. Na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielimy dla części I …. miesięcznej, dla części II ……. 

miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy na wykonany przedmiot 

zamówienia od dnia odbioru końcowego (minimum 36 miesięcy dla każdej części).  

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania Oferty. 

5. Wadium zostało wniesione: 

a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

b. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... * 

* niepotrzebne skreślić 

6. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania ofert.  

7. Oświadczamy, że ofertę składamy w imieniu własnym /jako konsorcjum następujących firm* 

……………………………………………………………………………………………….  
* niepotrzebne skreślić 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

………………………….………………………………………………………………… * 

* niepotrzebne skreślić 

9. Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu: 

a. ………………..………………………………………… 

(nazwa podmiotu) 



14 

 

b. ………………………………………………………….. 

(nazwa podmiotu) 

c. ………………………………………………………….. 

(nazwa podmiotu) 

i zgodnie z dyspozycją pkt. 6.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót: 

a. ………………..………………………………………… 

b. ………………………………………………………….. 

c. ………………………………………………………….. 

10. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

przez Zamawiającego uprawnienia. 

11. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w SIWZ projektem umowy i przyjmujemy  

go bez zastrzeżeń. 

13. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie wymagane informacje pozwalające prawidłowo wycenić roboty 

będące przedmiotem zamówienia oraz złożyć niniejszą ofertę. 

14. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie 

Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień zawarcia umowy 

zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 10 % zaoferowanej łącznej maksymalnej ceny brutto 

oraz do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w projekcie 

umowy. 

15. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

16. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu  

w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.  

17. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ, tj. 

 

a) ................................................................... 

b) ................................................................... 

c) ................................................................... 

d) ................................................................... 

     

             

                                                             ...................................................................... 

                               
                                                                               (data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych     

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

..................................................................................................................................... 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

..................................................................................................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...........................................................................................................................  

numer telefonu: ……………….………………………………  

numer faksu: ……………………….………………………… 

adres e-mail: …………………………………………………. 

numer konta bankowego na które należy zwróci wadium: …………………………………………. 
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CZĘŚĆ III. Projekt umowy  

 

U M O W A Nr …………… 

 

zawarta w dniu ..................................... pomiędzy Szkołą Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej  

w Pszczółkach, z siedzibą, przy ulicy Szkolnej 4, 83-032 Pszczółki, NIP  604 00 18 541, reprezentowaną 

przez Dyrektora szkoły  - Panią Marzenę Biernacką, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a ..........................................................................., NIP ..............., zarejestrowanym w ....................................., 

mającym swoją siedzibę w....................................................................,  reprezentowaną/ym przez: 

......................................................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

§ 1  

Podstawa zawarcia umowy  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie rozstrzygniętego w dniu …….........…… przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.   

poz. 2164 z późn. zm.) na: „Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku  Szkoły Podstawowej  

w Pszczółkach”. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja budynku polegająca na remoncie łazienek i wykonaniu 

zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku Szkoły Podstawowej  

w Pszczółkach, w następujących częściach: 

Część I - Modernizacja budynku polegająca na remoncie łazienek chłopców w segmencie dydaktycznym 

klas IV – VI (parter i piętro) z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zgodnie  

z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ; 

Część II - Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych metodą iniekcji 

kremowej na bazie silanów oraz tynku renowacyjnego. 

Roboty należy wykonać w obiekcie czynnym przy zachowaniu należytej staranności oraz szczególnej 

ostrożności zwłaszcza w okresie odbywających się zajęć. 

Kolorystykę ścian i posadzek w pomieszczeniach należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych,  

pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 

od założonych w dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych 

(głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu 

jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących: 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty tynkarskie, 

- roboty posadzkarskie, 

- montaż stolarski, 

- montaż instalacji elektrycznej, 

- roboty wodno- kanalizacyjne, 
z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej. 

§ 3  

Termin realizacji  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, opisany w § 2 umowy, w terminie do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Terminem zakończenia robót będzie data otrzymania przez Zamawiającego - Gminę Pszczółki pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
 

§ 4 

Wynagrodzenie 

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

Część I: 

wartość netto ….....................  zł, słownie: ……………......................................... + należny podatek VAT 

w wys.  23%, tj. ............... zł, słownie: ......................................................., co stanowi kwotę ryczałtową 

brutto  ……................ zł, słownie:…………………………..…………………………… 

Część II: 

wartość netto ….....................  zł, słownie: ……………......................................... + należny podatek VAT 

w wys.  23%, tj. ............... zł, słownie: ......................................................., co stanowi kwotę ryczałtową 

brutto  ……................ zł, słownie:…………………………..…………………………… 

 

Całkowite wynagrodzenie z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty …………..…. złotych netto 

…………….. (słownie: .......................................................), tj. brutto ………………..   

 

§ 5 

      Warunki płatności  

Strony ustalają następujące zasady fakturowania robót:  

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez  Inspektora nadzoru  

i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Zamawiający dokona polecenia przelewu kwoty wynagrodzenia za wykonane i przyjęte prace  

w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

3. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.  

4. Fakturę należy wystawić na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach  

83-032 Pszczółki, ul. Szkolna 4 

NIP: 604 00 18 541. 

5. Zakończenie robót w terminie wcześniejszym niż wskazany w § 3 nie upoważnia Wykonawcy  

do wystąpienia z żądaniem dokonania odbioru robót i złożenia faktury, chyba że Zamawiający wyrazi  

na to zgodę. 

6. Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania robót. 
 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,  

1.2. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę, dziennika budowy, 

1.3. powołanie komisji odbiorowej, 

1.4. po dokonaniu odbioru wykonanych prac - podpisanie protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.  
 

§ 7  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1.1. zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią; 

1.2. przejęcie terenu prac od Zamawiającego; 

1.3. wykonanie robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami 

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ; 
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1.4. zabezpieczenie terenu robót; 

1.5. zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie robót; 

1.6. zabezpieczenie terenu robót przed wejściem osób trzecich; 

1.7. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  

z kosztami utylizacji; 

1.8. zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z mediami niezbędnymi do prowadzenia prac  

w terenie; 

1.9.  jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

stanu prawnego w tym zakresie; 

1.10. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 

przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

1.11. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których  

są przewidziane według umowy; 

1.12. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 

na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

1.13. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów; 

1.14. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu,  

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

1.15. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku  

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

1.16. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

1.17. dostarczenie Zamawiającemu w trakcie prac odbiorowych następujących dokumentów: 

a) dziennika budowy, 

b) niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych 

materiałów i urządzeń dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 

c) pisemnego oświadczenia o zagospodarowaniu materiałów rozbiórkowych w sposób zgodny  

z przepisami o ochronie środowiska,  

d) kosztorysu powykonawczego w formie  uzgodnionej z Zamawiającym, 

e) oświadczenia kierownika budowy że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, 

f)  oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

1.18. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót  

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;                              

1.19. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania  

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć  

w pełnej wysokości; 

2. Wykonawcę na budowie reprezentuje Kierownik budowy w osobie ………………………………...  
 

§ 8 

Wymóg zatrudniania osób w ramach umowy o pracę 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących: roboty ziemne z wywozem, wykonanie podbudowy, wykonanie 

nawierzchni oraz poboczy z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności o których 

mowa w ust. 1 zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności wykonywanych przez tych 

pracowników. Powyższa lista zawierać będzie również imiona i nazwiska oraz rodzaj czynności 

wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze wskazaniem przez 
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którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku  

gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą przez innych pracowników, niewskazanych  

na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem tych pracowników do pracy  

do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający uprawniony jest  

do przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie  

czy czynności, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę. 

§ 91 

1. Przed zawarciem przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

2. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia  

im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy. 

3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość 

wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale. 

4. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą umowy 

Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej zapłaty na rzecz 

Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty 

wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy za usługi i roboty wykazane  

w protokole odbioru robót. Oświadczenia Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu 

składania oświadczenia przez Podwykonawcę. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot należnych, 

a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia  

z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek  

za opóźnienie w zapłacie należności. 

§ 10 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela …. miesięczny okres gwarancji jakości z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy  

za wykonany przedmiot umowy, od dnia odbioru końcowego.  

2. Strony rozszerzają okres rękojmi do …. miesięcy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za: 

a. wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót, 

b. usunięcie tych wad i usterek stwierdzonych w toku czynności odbiorowych oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi. 

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający 

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

5. W przypadku wykrycia wady Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin  

i miejsce dokonania oględzin, określających zakres i termin jej usunięcia.  

6. Usunięcie wady Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu. 

                                                           
1  dot. w przypadku podania Podwykonawców w ofercie przetargowej. 
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7. Nieusunięcie wady w określonym terminie daje Zamawiającemu prawo powierzenia jej usunięcia osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Z chwilą przystąpienia do czynności odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny, potwierdzający jakość wykonanych robót. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za : 

a. wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, stwierdzone w okresie gwarancji,  

b. usunięcie wad i usterek wymienionych w pkt a) stwierdzonych i ujawnionych w trakcie czynności odbioru 

końcowego oraz w okresie gwarancyjnym.  

10. Roszczenia gwarancyjne mogą być dochodzone po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający 

zgłosił istnienie wady w okresie gwarancji. 

11. Zamawiający przeprowadzi przeglądy gwarancyjne wykonanych robót, informując na piśmie 

Zamawiającego o dacie i miejscu ich przeprowadzenia. W przypadku ujawnienia usterek, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Ustalenia zawarte w pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający może korzystać z uprawnień gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 
 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w wysokości ............ zł, słownie: 

..........................................................................., co stanowi 10% maksymalnej wartości brutto umowy,  

w formie .............................................. 

2. Strony postanawiają, że 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego, że przedmiot umowy został wykonany należycie.  

Pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji należytego wykonania jest nieodwołalne, bezwarunkowe 

i płatne na każde żądanie. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji 

wystawiającej zabezpieczenie. 

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego w umową wykonania robót i pokrycia roszczeń  

z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 
 

§12 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie 

szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać  

z wad wykonania przedmiotu umowy lub niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę  

przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

a)  ogłoszenia likwidacji jego firmy,  

b)  zawieszenia działalności jego firmy, 

c)  niedotrzymywania terminu wykonania zamówienia powyżej 2 tygodni. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w pkt.1a, 1b uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej, w wysokości 50 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. 

3. Odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy innych niż wymienione w pkt. 1a, 1b uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej,  

w wysokości 100 % wartości brutto przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie: 

4.1. terminu wykonania zamówienia; 

4.2. terminu usunięcia wad; 

4.3.  dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia terminu umownego.  
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5. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,5%  wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy dzień opóźnienia  

usunięcia wad. Okres opóźnienia liczony będzie  od upływu terminu ustalonego na usunięcie wad.  

6. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, w przypadku stwierdzenia, że czynności o których mowa  

w § 8 umowy wykonują osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wysokości 500 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek. 

7. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, w przypadku uniemożliwienia, utrudnienia przeprowadzenia 

kontroli lub podania nieprawdziwych informacji podczas kontroli o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, w wysokości 

2000 zł za każdy przypadek. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z § 13 pkt 2, 3, 4, 5, 6 i 7 umowy  w terminie 

określonym w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej. 

9. Wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa, o której mowa w pkt 8, jest równoznaczna  

z wezwaniem do zapłaty kar umownych. 

9. W przypadku niezapłacenia kar umownych wynikających z § 13 pkt 4.1., 6 i 7 w terminie określonym  

w nocie obciążeniowej Zamawiający potrąci należność z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne  

do wysokości faktycznie poniesionych strat, według zasad przewidzianych w art. 484 Kodeksu Cywilnego.  

11. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zastosowanie ma przepis art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień przekroczenia terminu płatności 

faktury. 

§ 14 

Zmiany warunków umowy 

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

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z 

uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 

1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

- klęski żywiołowe,  

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,  

dokonanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi  

lub terenowymi, w szczególności:  

- niewypały i niewybuchy, 

- wykopaliska archeologiczne, 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; 

d) zmiany będące następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli 

gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych  

do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń  

i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy, odmowa udostępnienia gruntu przez właścicieli 

nieruchomości; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe 

będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym. 

2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej  

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji  

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenia 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
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c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, 

niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać 

inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić 

Podwykonawcę. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki 

określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające 

wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiających  

na zaproponowaną osobę); 

b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu. 

6. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych. 

7. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę.  

Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 15 

Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności)  

nie może nastąpić bez jego zgody. 
 

§ 16 

Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu swojej siedziby. Niedopełnienie  

tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adres wskazany w umowie będzie skuteczne. 
 

§ 17 

Spory  
Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Załączniki 
Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu oraz Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ……...2016 r. z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi składanych  

na etapie postępowania przetargowego.  
§ 19 

Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego.  

                          Z a m a w i a j ą c y                                          W y k o n a w c a  

                  ________________________                           _______________________ 

                           /pieczęć i podpis/                                                 /pieczęć i podpis/ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

Zamawiający: 

…………………………………………

………………………… 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………

………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku 

polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób 

muzycznych w budynku  Szkoły Podstawowej w Pszczółkach”, prowadzonego przez Szkołę Podstawową 

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………*1 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

………………………………………………………………….…………………………………………*2 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
 

       ………………………………………… 
(podpis) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

*UWAGA 

1. Należy wymienić podmioty, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w załączniku nr 4 do SIWZ 
2. Należy wymienić podwykonawców, którym Wykonawca zamierza zlecić prace wyszczególnione w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

Zamawiający: 
……………………………………………

…………………………………………… 

…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 
……………………………………………

…………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku 

polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób 

muzycznych w budynku  Szkoły Podstawowej w Pszczółkach”, prowadzonego przez Szkołę Podstawową 

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ: 

 W sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 W zakresie zdolności technicznej 

 W zakresie zdolności zawodowej 
 

(należy zaznaczyć właściwe). 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………….., w następującym zakresie: 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

 zdolności technicznej 

 zdolności zawodowej 
 

(należy zaznaczyć właściwe). 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

do zam. publicznego pn. „Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek  

i wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku  Szkoły 

Podstawowej w Pszczółkach” 

 
Pełna nazwa podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędne zasoby* 
Adres podmiotu 

 

 
 
 
 

 

 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz  

 

……………………………………………………………..…………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia  

pn. „Przebudowa dróg w Rębielczu” 

 

Zakres zasobu Sposób wykorzystania 

danego zasobu 
np. zawarcie umowy przy 

danym zakresie zasobu 

Zakres i okres udziału 

przy wykonywaniu 

zamówienia 

 

Sytuacja ekonomiczna 

lub finansowa 

  

 

Zdolności technicznej 

 

 

 

 

 

 

Zdolności zawodowej 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane w zakresie wskazanych zdolności. 

 

 
...................................................,dn. ........................ 

                   miejscowość         

 

 

………………....................................................... 
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych) 

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do 

dyspozycji niezbędnych zasobów 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

 

 

………………………………… 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

- w tym okresie, wykaz musi zawierać dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie obiektów 

użyteczności publicznej o pow. min. 600 m2 dla części I i II 

 
 

 

 

L.p. 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

(zakres rzeczowy) 

 

 

Wartość robót  

(brutto) 

 

 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia 

 

 

Data 

wykonania 

zamówienia 

 

Oddane do dysponowania 

przez inne 

podmioty (nazwa 

podwykonawcy)* 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

Uwaga: Należy dołączyć dowody potwierdzające, że wyszczególnione roboty zostały wykonane należycie 

oraz wskazywały, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(dowody powinny odnosić się do konkretnych prac wymienionych w wykazie). 

 

*Kolumnę 6 należy wypełnić, jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający 

ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego 

podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Miejscowość, data: 

         ...................................................... 

(podpis i pieczęć imienna 

osoby/osób właściwej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

CZ. I 

 

 

………………………………… 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:  
 

 
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                  ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWISKA I IMIONA  

osób, które będą pełnić poszczególne 

funkcje  

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO1 

Nr uprawnień i data ich 

wystawienia 

 

Informacja o podstawie do  

dysponowania 

Kierownik budowy 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Osoba posiadającą uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej 

 

 

Kierownik robót 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

Osoba posiadającą uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

Kierownik robót 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

Osoba posiadającą uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności  instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

CZ. II 

 

 

………………………………… 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby:  
 

 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                  ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWISKA I IMIONA  

osób, które będą pełnić poszczególne 

funkcje  

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO1 

Nr uprawnień i data ich 

wystawienia 

 

Informacja o podstawie do  

dysponowania 

Kierownik budowy 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

Osoba posiadającą uprawnienia  

do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

UWAGA – Poniższe oświadczenie Wykonawca składa w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 8 rozdziale 13 niniejszej SIWZ 

 

 

 

 

………………………………… 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)* co inni Wykonawcy, 

którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg w Rębielczu”  

 

*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)* co inni Wykonawcy, 

którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg w Rębielczu”  

 

 

 

* właściwe zaznaczyć 
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w ramach 

danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                  ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 


