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1 – Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA ŚMIGIEL
Pl. Wojska Polskiego 6
64 – 030 Śmigiel
NIP: 698-172-24-62
REGON: 411050557
Strona internetowa: www.bip.smigiel.pl
Godziny urzędowania: w poniedziałek, w godzinach 7:00 – 16:00
od wtorku do czwartku, w godzinach 7:00 – 15:00
w piątek, w godzinach 7:00 – 14:00
Korespondencję należy kierować na adres: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
ZP.271.2.2018.KA. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym
powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2 – Definicje
Znaczenie niektórych użytych terminów w dokumentach:
1) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
2) Zamawiający – Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel
3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4) u.p.z.p.- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1579)
5) Rozporządzenie – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
6) Cena – wartość z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie, jako wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca podając w ofercie cenę
zobowiązany jest do jej wliczenia, podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dacie
sporządzenia oferty.
7) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiającego jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele,
instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty.
8) Gwarancja – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy
z tytułu wykonania robót.
9) Inspektor Nadzoru – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w umowie
do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki
Inspektora nadzoru są określone w dokumentach umowy oraz przepisach prawnych.
10) Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie
z warunkami SIWZ
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11) Plac budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb
wykonania robót budowlanych.
12) Podwykonawca – podmiot, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
robót budowlanych,
13) Roboty budowlane lub tylko roboty – należy przez to rozumieć wykonanie robót
budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c u.p.z.p. lub obiektu
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ramach umowy zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz SIWZ.
14) Umowa/kontrakt – wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli Zamawiającego
i Wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zaakceptowane i parafowane przez strony.
15) Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia
publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami.
16) Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczone
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, dokumentacji
rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, itp.
17) Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych
i przewidzianych do demontażu i likwidacji.
18) Urządzenia tymczasowe – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich
zakończeniu.
19) Wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty
wykonane niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.
20) Załączniki do Umowy – zbiór dokumentów określający prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji robót.
21) STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
22) Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście SIWZ, o ile nie zostały odrębnie
zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach
przywołanych w treści SIWZ.
3 – Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
u.p.z.p.
4 – Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa z rozbudową istniejącego
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
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- roboty ziemne,
- prace fundamentowe do stanu „0” (ławy i ściany fundamentowe, izolacje ścian
fundamentowych, podkłady pod posadzki),
- prace konstrukcyjne stanu surowego (roboty murarskie, prace żelbetowe i stropy),
- dachy (konstrukcja – więźba dachowa tradycyjna, więźba dachowa z drewna
klejonego, pokrycia dachowe – dachy skośne, dachy płaskie),
- stolarka (zewnętrzna i wewnętrzna),
- elewacja,
- posadzki,
- wykończenie ścian i sufitów,
- schody i podjazdy zewnętrzne,
- instalacje elektryczne (linia zasilająca, rozdzielnie i szafki, okablowanie, osprzęt,
oświetlenie, instalacje domofonu, instalacja odgromowa i uziemiająca, pomiary
instalacji),
- instalacje sanitarne (wykonanie sieci i instalacji wodociągowej, wykonanie
kanalizacji zewnętrznej, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji
ogrzewczej, wykonanie instalacji gazowej, wentylacja),
- zagospodarowanie terenu (tereny utwardzone – utwardzenie pod ruch kołowy,
utwardzenie pod ruch pieszy, opaska wokół budynku, trzy place zabaw –
nawierzchnia i wyposażenie, tereny zielone).
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45214100-1 – Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów
budowlanych
45100000-8 – Roboty ziemne
45262210-6 – Prace fundamentowe do stanu „0
45223200-8 – Prace konstrukcyjne stanu surowego
45260000-7 – Dachy
45421000-4 – Stolarka
45443000-4 – Elewacja
45430000-0 – Posadzki
45450000-6 – Wykończenie ścian i sufitów
45233200-1 – Schody i podjazdy zewnętrzne
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45230000-8 – Sieć wodociągowa
45332000-3 – Instalacja wodociągowa
45232410-9 – Kanalizacja zewnętrzna
45332300-6 – Instalacja kanalizacji sanitarnej
45331000-6 – Instalacja ogrzewcza
45231220-3 – Instalacja gazowa
45331210-1 – Wentylacja
45112700-2 – Tereny utwardzone
45112723-9 – Place zabaw
45112710-5 – Tereny zielone
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej
SIWZ.
3. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz
elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w przedmiarach robót.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez
Zamawiającego w przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego oraz zostać zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru
danej branży.
6. W przypadku, gdy w przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak
towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia,
to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element
wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
7. Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac, oraz
szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową.
8. Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektów w uzgodnionym wcześniej terminie –
po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Jerzym Biniasiem w dni pracy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 (tel. 65 5186 902).
9. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony internetowej
www.bip.smigiel.pl
10. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8 a) u.p.z.p.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat)
przez wykonawcę lub podwykonawcę, co najmniej 50% osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia polegającego na przebudowie z rozbudową
istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną. Zamawiający informuje
jednocześnie, iż będzie oceniał ofertę Wykonawcy – zgodnie z kryterium oceny oferty
opisanym w pkt. 22 niniejszej SIWZ za zaoferowanie wyższego niż minimalny, tj. 50%
wskaźnika zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (pełen etat).
UWAGA:
Zamawiający w budżecie na 2018 rok na realizację przedmiotowego zadania ma
zaplanowaną kwotę 2.000.000,00 zł. Natomiast na 2019 rok przewidziano kwotę
4.000.000,00 zł.
5 – Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6 – Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7 – Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8 – Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 30.06.2019 r.
9 – Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
z art. 22 ust. 1b ustawy u.p.z.p., dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno zamówienie,
którego przedmiotem były prace konstrukcyjno-budowlane na budynkach lub
budowlach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 3.000.000 zł brutto
(słownie: trzy miliony złotych 00/100). W celu spełniania warunku Zamawiający
dopuszcza sumowanie kilku różnych zamówień.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi i które uczestniczyć będą w wykonywaniu
zamówienia, w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarne) – kierownik robót,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – kierownik robót,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym również
wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani
są przedłożyć wykaz osób sporządzonych według wzoru stanowiącego Załącznik
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nr 4 do niniejszej IDW oraz dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia –
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej IDW.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. lub posiada zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł., a ponadto wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna
i finansowa.
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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

UWAGA:
Zgodnie z art. 24aa u.p.z.p. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać
się będzie w dwóch etapach:
Etap I
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w „Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania”
oraz „Oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu”, które
stanowią Załączniki nr 2 i 3 do niniejszej IDW.
Etap II
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane
na podstawie dokumentów potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie
wyłącznie wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli wykonawca nie złoży Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub dokumenty będą
niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budziły wątpliwości, Zamawiający wezwie
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do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia. Chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
W związku z powyższym Wykonawca do oferty musi dołączyć podpisane:
1) „Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu” – Załącznik
nr 3
2) „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania” – Załącznik nr 2
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich).
Niżej wymienionych dokumentów (wskazanych w ust. 10 pkt 1 ppkt 1-5 oraz ust. 10 pkt 2
ppkt 1-3) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich
dostarczenia.
10 – Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.
22 ust. 1b u.p.z.p. należy przedłożyć:
1) Wykaz robót budowlanych zawierający rodzaj robót, które Zamawiający określił
w celu spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz załączeniem dowodów
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
2) Wykaz osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór
Załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia – wzór Załącznik nr 6 do niniejszej IDW.
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą
posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez
Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy u.p.z.p. należy przedłożyć:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art.
24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p., (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
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niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) – Zamawiający
samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów.
2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt.10.2.2),3),5) , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 10.2.4) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy
4. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 10.3.1),a),c) oraz 10.3.2) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 10.3.1) b)., powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w pkt. 10.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
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przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Postanowienia pkt. 10.4. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane
w innych walutach niż określono w pkt. 9.1.4), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
11 – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 i 10 IDW.
Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
mogą zostać wezwani do przedstawienia umowy regulującej współpracę
Zamawiającemu, która w swojej treści powinna zawierać następujące postanowienia:
1) związanie się na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o roboty budowlane oraz
wynikający z tej umowy okres rękojmi i gwarancji,
2) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowania do zaciągania zobowiązań,
do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
razem i każdego z osobna,
3) zapis wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego
zamówienia,
4) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w wykonywaniu umowy.
12 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
1. Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229) – Załącznik nr 7 do niniejszej IDW.
2. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną
informację – Załącznik nr 7 do niniejszej IDW.
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3. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty,
muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu.
4. Informacje i oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1 – 12.3 Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
13 – Wadium
1. Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości
150.000 PLN.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę
wybrano:

odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego powinno obejmować sytuacje, o których mowa w art. 46
ust. 4a
3) Postanowienia pkt. 13.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych
powyżej w pkt. 13.2.1)b) i 13.2.1)e).
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3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Śmiglu
Nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030
z podaniem tytułu wpłaty (zabezpieczenie wadium,
nr sprawy ZP.271.2.2018.KA)
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
złożyć: przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie
Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, pok. nr 1 lub zamieścić w osobnej kopercie
– opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Kopię dokumentu należy załączyć
do oferty.
4. Termin wniesienia wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym
do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawcę.
5. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Utrata wadium
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
14 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Informacje ogólne
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10%
ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę
2) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem
umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Śmiglu
Nr 41 8667 0003 0000 0244 2000 0030
z podaniem tytułu wpłaty (zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
nr sprawy ZP.271.2.2018.KA)
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
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4)

5)
6)

7)
8)

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji
Postanowienia pkt. 14.3.4) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych
powyżej w pkt. 14.3.1)b) i 14.3.1)e).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art.
149 u.p.z.p.
W przypadku niezakończenia realizacji umowy w terminie określonym w umowie
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności zabezpieczenia do czasu
zakończenia i odbioru robót z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia na okres wskazany w ofercie.
3) Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4) W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną
formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 5 dni od wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi
nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30%
wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej
wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy).
15 – Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
16 – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.
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3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez
osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w zgodnej formie z niniejszą IDW.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wykonawca do oferty załącza zeskanowaną wersję elektroniczną podpisanej
oferty, zapisaną w formacie „pdf” (na płycie CD lub pendrive).
3) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki
do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane
komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
4) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku
komputerowego lub maszynopisu.
5) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
6) Wszystkie zapisane strony oferty zaleca się ponumerować i parafować przez osobę
(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
8) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast
w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 16.1.4) IDW w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
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9) W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki
do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi
być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa.
11) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
te podmioty.
12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
3. Zawartość oferty
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do niniejszej IDW,
b) Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami z pkt. 21 IDW,
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
e) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9, 10 niniejszej IDW.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna ostateczna cena.
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako partner w konsorcjum
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niż w jednej ofercie spowoduje, że wszystkie
oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę części oferty, jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że część ta stanowi
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tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
17 – Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
 Jerzy Biniaś - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, tel. 65 5186 902, email:
jbinias@smigiel.pl w godzinach urzędowania, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
 Angelika Konieczka - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych, tel.
65 5186 912, e-mail: akonieczka@smigiel.pl w godzinach urzędowania, w siedzibie
Zamawiającego, pokój nr 5.
18 – Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla,
pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w sekretariacie (pokój nr 18)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2018 r. do godziny 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla,
pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania
pn. Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą
techniczną. Nie otwierać przed dniem: 13.02.2018 r., godz. 10:15.
Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
19 – Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla,
pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pokój nr 14 w dniu 13.02.2018 r. o godzinie
10:15.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający
bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
20 – Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
21 – Opis sposobu obliczenia ceny
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1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
poprzez wypełnienie Formularza Oferty – na druku stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej IDW, na podstawie przygotowanego i załączonego kosztorysu
ofertowego.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Części II niniejszej SIWZ (projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego).
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.:
a) Wartość robót budowlanych,
b) podatek VAT określony zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221),
c) koszty organizacji i zagospodarowania terenu robót oraz zaplecza robót,
ustanowienie kierownika budowy,
d) koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,
e) koszt dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza
po likwidacji,
f) ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
g) koszty utrudnień i prac dodatkowych wynikających z wykonywania robót
na terenie czynnego obiektu,
h) koszty bieżącego utrzymania czystości na terenie prowadzonych robót,
i) koszt demontażu, napraw, odbudowy i montażu m.in. ogrodzeń posesji, innych
obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
j) koszty ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz koszty napraw
uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót,
k) koszty napraw ewentualnych uszkodzeń sieci wodociągowej, gazowej
i telekomunikacyjnej oraz szkody spowodowane przerwą w dostawach usług,
l) przeprowadzenie badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek
(w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru),
m) koszty dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii itp. niezbędnych
do wykonania kompletnego dzieła i przekazania go do użytku,
n) koszty obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą z ewentualnym
naniesieniem zmian,
o) koszty zagospodarowania odpadów powstałych podczas prowadzenia robót.
Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
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p) ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku
z realizacją zamówienia.
6. Wykonawca w celu ustalenia wynagrodzenia, sporządzi w oparciu o załączone
w Części III dokumenty oraz zapisy zawarte w ust. 21 pkt 5 – kosztorys ofertowy.
7. Załączony kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe, które
uwzględniają wszelkie składniki kalkulacyjne mające na nie wpływ oraz wartość
całkowitą stanowiącą iloczyn proponowanej ceny jednostkowej i podanego przez
Zamawiającego zakresu rzeczowego danej pozycji.
8. Sporządzony przez Wykonawcę i załączony do oferty kosztorys ofertowy pełnić
będzie rolę pomocniczą i informacyjną dla Zamawiającego, prezentując sposób
obliczenia przez Wykonawcę ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
9. Kosztorys ofertowy będzie podstawą ewentualnego rozliczenia zadania
w przypadku przerwania realizacji zadania.
10. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny
lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wskazane jest
dokonanie wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy
oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia,
a także celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.
11. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym
również konieczności wykonania robót dodatkowych czy zamiennych.
22 – Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
oceny ofert:
1) kryterium ceny – waga kryterium 60%,
2) okres gwarancji – waga kryterium 25%,
3) wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę – waga kryterium 15%.
3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C) = C min / Ci • Max (C)
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i"
Strona 21 z 41

Max (C) - maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Cena"
– 60 pkt. (waga kryterium – 60%)
4. Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji" (G).
W przypadku kryterium "Okres gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (G) = Gi / Gmax • Max (G)
gdzie:
Pi(G) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Okres gwarancji"
Gi – okres gwarancji oferty "i"
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert
Max (G) – maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "Okres
gwarancji" – 25 pkt. (waga kryterium – 25%).
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż
60 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 120 miesięcy dla celów przyznania
punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 120 miesięcy.
Gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót.
Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi.
5. Zasady oceny kryterium "Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę" (P).
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę na pełen etat co najmniej 50% pracowników
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia pn. „Przebudowa
z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”. Zamawiający
dodatkowo przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę (na pełen etat) większej ilości pracowników niż wymagane
50%, w poniżej podany sposób
a) od 51% do 60% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 5 pkt,
b) od 61% do 70% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 10 pkt,
c) powyżej 71% pracowników na umowę o pracę (na pełen etat) – 15 pkt.
6. Ostateczna ocena punktowa oferty
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
c) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
d) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że złożone oferty uzyskały tą samą ilość punktów, Zamawiający
wybierze tą ofertę, której cena będzie niższa.
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e) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
23 – Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
24 – Tryb oceny ofert
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie
z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń,
wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 u.p.z.p.
3) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego,
mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, a należą do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229), zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 zostaną
wykluczeni, jeżeli nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
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do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
25 – Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w pkt 8 IDW;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w niniejszej SIWZ.
2. Wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy nie może być mniejsza
niż 20% wartości zamówienia
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani przez
Zamawiającego do przedstawienia umowy regulującej współpracę, o której mowa
w pkt. 11.3 IDW.
4. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa –
rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym
również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające
terminowe wykonanie umowy,
b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy,
a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
c) zmiany
będące
następstwem
działania
organów
administracji,
w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku
o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,
- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
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- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym
grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.
25.5.1.a,c termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
a) zmiany technologicznie, w szczególności:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń ,
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów,
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa.
b) zmiany organizacji spełniania świadczenia
- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych
bez zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych
ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy,
- w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane
zawierała wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on
powierzyć podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania
przedłożył Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną
część przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca
samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie
zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów
odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony
w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy.
Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych
Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
- zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza
prawa i zasad bezpieczeństwa.
3) Płatności
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a) zmiana terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych
do umów,
b) możliwość wystawienia dwóch faktur w miesiącu występującym po miesiącu,
w którym nie wyfakturowano robót.
4) Pozostałe zmiany
a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji,
gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych)
z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego
zakresu robót – niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowowartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej
zmianie podatku,
c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres,
d) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
e) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
f) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub
rachunkowej.
5. Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym na okres wykonywania przedmiotu zamówienia są stałe i nie podlegają
zmianom.
6. Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie
ofertowym, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”
w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. Wyliczenia
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) należy
dokonać w oparciu o średnie stawki robocizny kosztorysowej w robotach
budowlanych dla województwa wielkopolskiego oraz średnie wskaźniki narzutów dla
robót budowlanych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale
poprzedzającym kwartał, w którym wykonane zostały roboty. W przypadku robót dla
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, przy
zastosowaniu składników cenotwórczych określonych powyżej.
26 – Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne
1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia albo poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 25.1 niniejszej IDW są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.
2. Odwołanie
Strona 26 z 41

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie wynikającym
z zapisów art. 182 u.p.z.p., jednocześnie przekazując kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Szczegółowo
kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180- 198 u.p.z.p.
3. Skarga do sądu
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi
do sądu uregulowane zostały w art. 198a-g u.p.z.p.
27 – Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub środkami komunikacji
elektronicznej.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje środkami komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
28 – Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Wykonawca podaje w Formularzu Oferty nazwy (firmy) podwykonawców, na których
zasoby się powołuje na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
u.p.z.p.
4. Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
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. Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgłasza pisemne zastrzeżenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniające wymagań określonych w SIWZ,
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b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym
terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. 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, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
10. Zamawiający w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgłasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony ppkt. 6.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uważa się
za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Jeżeli w umowie, o której mowa w ppkt. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ppkt. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
13. Wymagania określone w ppkt. 5 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty należnego
wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając stosowne dowody do zapłaty.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwraca się pisemnie z żądaniem zapłaty
należnego wynagrodzenia do Zamawiającego, przedstawiając wystawione przez
siebie na Wykonawcę niezapłacone faktury lub inne stosowne dokumenty.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 14, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuję Wykonawcę
o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może
zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji
od Zamawiającego.
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt. 17, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ppkt. 14, Zamawiający potrąca kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
21. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty
budowlane, usługi i dostawę wykonane przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę przed comiesięcznym oraz końcowym rozliczeniem z Zamawiającym.
22. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, ich
przedstawicieli lub pracowników jak za własne.

29 – Wykaz załączników do niniejszej IDW
L.p.
1.
2.

Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3.

Załącznik nr 3

4.

Załącznik nr 4

5.
6.

Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

7.

Załącznik nr 7

Nazwa załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszego zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi
Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia
Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej / informacja, iż Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dla zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą
techniczną”
ROBOTY BUDOWLANE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP.271.2.2018.KA

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
wartość NETTO ............................................................ PLN
(słownie: ..................................................................................................................... PLN
plus należny podatek VAT w wysokości ................................................. PLN
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stawka VAT …………..….. %
co stanowi łącznie kwotę BRUTTO ................................................ PLN
(słownie: ......................................................................................................................PLN
4)
Łączna ilość osób wykonujących
czynności przy realizacji
zamówienia polegającego
na przebudowie z rozbudową
istniejącego przedszkola wraz
z infrastrukturą techniczną

Liczba pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę na pełen etat
Udział pracowników zatrudnionych
na umowę o pracę w % w stosunku
Ilość osób
do łącznej ilości osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia
polegającego na przebudowie
z rozbudową istniejącego przedszkola
wraz z infrastrukturą techniczną

5) udzielimy Zamawiającemu na piśmie gwarancji na wykonany obiekt budowlany w ilości
……….………… miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
6) udzielimy Zamawiającemu na piśmie rękojmi na wykonany obiekt budowlany w ilości
……………….… miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
7) wykonamy całość zamówienia, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.
8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 14 IDW i złożoną ofertą,
11) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]¹,
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania¹:
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

14) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]¹:
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L.p.
a)

Nazwa części zamówienia

b)

15) na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) [nie powołuje(my) się na zasoby podwykonawcy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych / powołuje(my) się na zasoby wskazanego poniżej podwykonawcy, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych]¹:
L.p.
a)

Nazwa(firmy) Podwykonawcy

Rodzaj zasobów

b)

16) Informuję, że wybór oferty nie będzie / będzie¹ prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję jej wartość bez kwoty
podatku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?*
Tak
Nie
*właściwe zaznaczyć

5. Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)

¹ Wykonawca usuwa lub skreśla niepotrzebne
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Załącznik nr 2

ZP.271.2.2018.KA

Zamawiający:
Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
(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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Gminę Śmigiel

(oznaczenie zamawiającego),

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. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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 pkt 1, 5, 6, 8 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)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (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 3

ZP.271.2.2018.KA

Zamawiający:
Gmina Śmigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel
(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. Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Gminę Śmigiel

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam,

co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (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)
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszego zamówienia odpowiedzialnych za
kierowanie robotami
budowlanymi
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP.271.2.2018.KA

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel
2. WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”
OŚWIADCZAM, ŻE:
Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby:
L.p.

Imię i
nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Wykształcenie;
Kwalifikacje
zawodowe

Dysponowanie
bezpośrednie
(umowa o
pracę, umowa
o świadczenie
usług, umowa
zlecenia,
prowadzi
własną
działalność
gospodarczą,
itp.)

Dysponowanie
pośrednie
(osobą ta
dysponuje
podmiot
trzeci, który ją
udostępni na
podstawie
stosownej
umowy)

Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP.271.2.2018.KA

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel
2. WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”
OŚWIADCZAM, ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:
L.p.

Nazwa odbiorcy
(nazwa, adres,
nr telefonu do
kontaktu)

Rodzaj roboty

Data wykonania roboty
budowlanej

Data
rozpoczęcia

Miejsce
wykonania

Całkowita
wartość
brutto
roboty
budowlanej
w PLN

Data
zakończenia

Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP.271.2.2018.KA

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel
2. WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego
przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną”
OŚWIADCZAM, ŻE:
osoby, którą będą uczestniczyć w realizacji projektu „Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą
techniczną” posiadają wymagane uprawnienia, w przypadkach, kiedy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
a w szczególności osoby planowane do objęcia funkcji kierownika budowy i robót, tj.
L.p.
1.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje

2.
3.

posiadają wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno - budowlanej – kierownik budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(sanitarne) – kierownik robót,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót,
o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2a, 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 7 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej / informacja, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZP.271.2.2018.KA

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64 – 030 Śmigiel
2. WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy / nie
dotyczy)¹
L.p.

Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

OŚWIADCZAM, ŻE ………………………………………………….…………………………….………………………………...
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017
r., poz. 229) nie należę / należę1 do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty / oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

Podpis(y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

¹ Wykonawca skreśla niewłaściwe
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