Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na roboty budowlane
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz
z montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz
adaptacja pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych.”
nr referencyjny sprawy: OKS.271.02.2017

ZATWIERDZAM:

Rogów, dnia 29 maja 2017 r.
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1. Nazwa oraz adres zamawiającego
--------------------------------------------Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
tel.: 46 874 90 87 tel.: 46 874 80 70 faks.: 46 874 80 86
www.rogow.eu, e-mail: sekretariat@rogow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia
--------------------------------------2.1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2016r. poz. 1020) zwanej dalej „ustawą” oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju 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).
2.2. Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2263) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).
2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
•

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 521090-N-2017 z dn. 30.05.2017 r.

•

strona internetowa Zamawiającego - http://www.bip.rogow.eu

•

tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
--------------------------------------3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są roboty budowlane:
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem
kopuły obserwacyjnej i niezbędną

infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia

budynku do celów dydaktycznych.” w Rogowie przy ul. Szkolnej 4 w systemie zaprojektuj i
wybuduj.
3.2. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego poddasza budynków szkoły i dachu

na

obserwatorium astronomiczne, oraz adaptację pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną,
wraz niezbędnymi instalacjami. Roboty będą polegać na:
1)

Sporządzeniu wymaganej przez prawo dokumentacji projektowej obejmującej projekt
budowlany, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

2)

Sporządzeniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego;
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3)

Uzyskaniu pozwolenia na budowę;

4)

Wykonaniu robót budowlano instalacyjnych w oparciu o wykonaną dokumentacją
projektową;

3.3 Zakres opracowania projektowo- kosztorysowego - obejmuje :
1) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną dodatkową i szczegółową
inwentaryzacją budowlaną w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia
2) wykonanie niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych,
3) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi
opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
4) sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych . Projekty te muszą uwzględniać
wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 2013 r. poz. 1129),
5) sporządzenie

specyfikacji

technicznych

wykonania

i

odbioru

robót

budowlanych.

Specyfikacje wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w §12,13 i 14 Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. 2013
r. poz. 1129),
6) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające
zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejności technologicznej ich wykonania,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakładów rzeczowych,
7) przedmiary

muszą

uwzględniać

wymagania

określone

w

Rozporządzenia

Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia24 września 2013 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
8) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych

kosztów

robot

budowlanych

określonych

w

programie

funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
9) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (B l OZ);
10) uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie
Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej,
11) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o
pozwoleniu na budowę,
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12) uzyskanie odbiorów dokumentacji ze strony Zamawiającego. Gotowość do odbioru zgłasza
Wykonawca, na piśmie przedkładając Inwestorowi, do oceny i przyjęcia, daną Dokumentację
Projektową.

Odbiór

bez

uwag,

jest

potwierdzeniem

wykonania

prac

zgodnie

z

postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane.
3.4.

Prace projektowe realizowane będą w oparciu o program funkcjonalno użytkowy (PFU) będący
załącznikiem nr 2 do siwz.

3.5.

Zgodnie z koncepcją, zespół budynków ma zostać przebudowany w zakresie:
1) wykonania

kopuły

obserwacyjnej

z

teleskopem,

na

stropie

poddasza/dachu

(zaadaptowanym częściowo na taras),
2) wzmocnienia lub wymiany istniejącego stropu poddasza,
3) przebudowę świetlików dachowych,
4) demontażu fragmentu dachu,
5) wykonania nowej ściany szczytowej,
6) przebudowy pomieszczeń na poddaszu (wykonania drogi dla obsługi technicznej kopuły
obserwacyjnej, wraz z wyposażeniem),
7) doprowadzenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych do obowiązujących norm w
zakresie planowanej przebudowy,
8) przebudowy instalacji odprowadzenia wody deszczowej,
9) wykonania instalacji odgromowej,
10) przebudowy instalacji wentylacji,
11) adaptacja pomieszczenia w budynku (zgodnie z ustaleniami z zamawiającym) dla Sali
dydaktycznej, w której, uczniowie będą mogli oglądać obraz z teleskopu, oraz brać udział
w zajęciach edukacyjnych,
12) dostosowanie parteru budynku, dla osób niepełnosprawnych, tak aby mogli korzystać z
Sali dydaktycznej, (dokładna lokalizacja na etapie PB)
13) doprowadzenie do wszelkich pomieszczeń (w tym klatka schodowa, sala dydaktyczna),
niezbędnych instalacji, w zakresie planowanej przebudowy, i doprowadzenie ich do
wymogów obowiązujących norm i przepisów (w tym głównie ppoż, bhp, sanepid).
3.6.

Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji
zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, byli
zatrudnieni przez Wykonawcę lub jego podwykonawców/dalszych podwykonawców na
podstawie umowy o pracę.

3.7.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
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c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.8.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
osób wykonujących wskazane w ust. 3.10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
•

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno

zawierać

w

szczególności:

dokładne

określenie

podmiotu

składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy;
•

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

•

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

•

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.9.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.6 czynności.

3.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe
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45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
4. Termin wykonania zamówienia
-----------------------------------------4.1.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 15.08.2018 r.
w tym w terminie:

1) 3 tygodni od dnia podpisania Umowy – opracowanie projektu budowlanego w zakresie
niezbędnym do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz złożenie
wniosku,
2) 4 tygodni od złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę – opracowanie
projektu wykonawczego wielobranżowego, specyfikacji technicznej oraz przedmiarów.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
----------------------------------------------------------------------------------5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz przesłanki fakultatywnej opisanej w art. 24 ust. 5 pkt 1;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
5.2.

Warunki udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)

zdolności technicznej lub zawodowej.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące

wykonawcy

stosuje

się

odpowiednio

do

wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1
lit. a) SIWZ.
2) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa
w ust. 5.2 pkt. 1) lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a)

posiada

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej
500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
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W przypadku Wykonawców, których wartość ubezpieczenia będzie wyrażona w innych
walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość ubezpieczenia po średnim kursie NBP
z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu
NBP nie publikuje kursów walut, Zamawiający przyjmie średni kurs z najbliższego dnia,
w którym NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogłoszenia w BZP.
b)

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 300.000 PLN
(słownie: trzysta tysięcy złotych).

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w ust. 5.2 pkt. 1 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:
a)

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane wymagające pozwolenia na budowę, polegające na budowie, przebudowie
lub remoncie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o wartości robót brutto co
najmniej 300.000 PLN każda (słownie: trzysta tysięcy złotych), przedstawiając
dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali roboty w innych walutach niż PLN,
Zamawiający przeliczy wartość brutto tych robót po średnim kursie NBP z dnia
opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie
publikuje kursów walut, Zamawiający przyjmie średni kurs z najbliższego dnia, w którym
NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogłoszenia w BZP.
oraz

b)

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2
wielobranżowe projekty budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności
publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, o wartości inwestycyjnej robót co najmniej 300.000 PLN brutto
każdy (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz uzyskał dla każdego projektu prawomocne
pozwolenie na budowę, co potwierdzi załączając dowody określające czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

5.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w ust. 5.3. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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5.6.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.

5.7.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, o których jest mowa w ust. 5.3 pkt
3) lit a) i b), wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, o którym mowa w ust. 5.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w

postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5.3. pkt 3 lit. a) SIWZ.

5.9.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający
żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
5.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 6.3. pkt 1-3 SIWZ.
5.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, Zamawiający
wymaga, aby co najmniej jeden wykonawca spełniał samodzielnie warunek udziału w
postępowaniu określony w ust. 5 pkt 3) lit. a) oraz co najmniej jeden wykonawca spełniał
samodzielnie warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 5 pkt 3) lit. b). Również
podmiot na zdolnościach którego polega wykonawca musi spełniać samodzielnie warunek
udziału w postępowaniu określony w ust. 5 pkt 3) lit. a) lub warunek udziału w postępowaniu
określony w ust. 5 pkt 3) lit. b).
5.12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurenta prawomocnie skazano za

przestępstwo, o którym mowa w ust. 5.12. pkt 2) SIWZ;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) 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;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
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12) wykonawców, którzy należąc 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, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.13. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
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 likwidację
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);
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
określonego w ust. 5.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

1) dokumentu potwierdzającego, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na
wartość co najmniej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, 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,
4) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów
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określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
6.2.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg
średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.

6.3.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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;
2) zaświadczenia

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;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.4.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
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oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6.5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.3. pkt 1) – 3) SIWZ:

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że 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,

b)
6.6.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 6.5. pkt 1 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 6.5. pkt 1 lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

6.7.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 6.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie

wykonawcy,

ze

wskazaniem

osoby

albo

osób

uprawnionych

do

jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6.6. SIWZ stosuje się.
6.8.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ust. 6.3. pkt 1-3 SIWZ.

7.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane roboty odpowiadają
wymaganiom określonym przez zamawiającego
------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1.

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów
potwierdzających, że oferowane roboty budowlane i usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty
------------------------------------------------------------------------------8.1.

Do oferty każdy wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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8.2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8.1. SIWZ.

8.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w ust. 8.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4.

Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.
8.1.

8.5.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
(załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty).

8.6.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (z wyłączeniem
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.3 pkt 4).

8.7.

Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

8.8.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane
są w oryginale.

8.9.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne
niż oświadczenia, o których mowa w ust. 8.8. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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8.14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.1. SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak
podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.15. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8.16. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.17. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 6 SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP) dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

9.2.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z
wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca,

faksu lub

przy

użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
9.3.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy:

1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji;
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2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić drożność urządzeń, które służą do obsługi
elektronicznego

kanału

komunikacji,

właściwej

konfiguracji

skrzynki

pocztowej,

jej

regularnego opróżniania;
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie środków komunikacji,
które wskazał on nadawcy czyli Zamawiającemu jako możliwy do wykorzystania środek
komunikacji;
4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pod adresem wskazanym do kontaktów osobę
upoważnioną

do

odbioru

korespondencji

nadawanej

za pomocą

wszelkiego

rodzaju

przesyłek, oraz podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie;
5) uznaje się, iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostały złożone drugiej
stronie, jeżeli zostały przesłane do Wykonawcy w taki sposób, iż mógł zapoznać się z ich
treścią
(w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji złożonych w postaci
elektronicznej, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej) tj. gdy:
a)

w przypadku przesłania w postaci elektronicznej

z chwilą przyjęcia oświadczenia,

wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez serwer Wykonawcy i zarejestrowanie na
nim odpowiednich danych;
b)

w przypadku przesłania pisma droga pocztową z chwilą pozostawienia pisma w placówce
pocztowej względnie w właściwym organie z jednoczesnym poinformowaniem przez tzw.
awizo o możliwości podjęcia przesyłki.

9.4.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

9.5.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Ryszard Bigoszewski


e-mail: oswiata@rogow.eu



numer faxu: 46 874 80 86

10. Wymagania dotyczące wadium
----------------------------------------10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy
złotych
10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w
art. 45 ust. 6 Pzp:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 10.3. pkt 2) – 5) SIWZ (art. 45 ust. 6
pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie

15

zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej
w gwarancji.
10.5.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - z zaznaczeniem Wadium – Przebudowa
poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie. Kopię polecenia przelewu lub
wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.

10.6. Wniesienie

wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust.
10.3. pkt 2) – 5) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą.
10.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.14.
10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który

wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.
10.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 10.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
10.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
10.14. 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. 25 a 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.
10.15. 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,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
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11. Termin związania ofertą
---------------------------------11.1. Zgodnie z art. 85 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 11.2., nie powoduje utraty wadium.
11.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w ust. 11.2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą.
12. Opis sposobu przygotowywania oferty
--------------------------------------------------12.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenia wymienione w ust. 8.1 – 8.4. SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ.
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. Opracowanie
dokumentacji projektowej można podzielić na etapy (np. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, itd.). Realizację oraz płatności robót budowlanych należy przyjąć jako etapy
stanowiące jednolitą całość, będące podstawą częściowych odbiorów i płatności.
4) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
b)

innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie.

5) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla
wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału
(lub notarialnie poświadczonej kopii).
6) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty. Upoważnienie musi być w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
12.2. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
12.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
12.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
12.6. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych kartkach, a numeracja
kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej kartce oferty. Ilość
kartek powinna być podana w Formularzu Ofertowym.
12.7. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania
oferty, nie dopuszcza się stosowania korektora.
12.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
12.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
12.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi być opatrzone danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa
wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie:
Oferta złożona w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z
montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja
pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych.”
Oznaczenie sprawy: OKS.271.02.2017
Nie otwierać przed 14.05.2017 r. godz. 11:15
12.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
12.16. W

przypadku

zmiany

oferty

wykonawca

pisemnie

zawiadamia

Zamawiającego

o

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert, określając zakres tych zmian. Zmianę
oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi być
opatrzone danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa wykonawcy) oraz
zawierać oznaczenie:
Zmiana oferty złożonej w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z
montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja
pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych.”
Oznaczenie sprawy: OKS.271.02.2017
Nie otwierać przed 14.05.2017 r. godz. 11:15
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12.17.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp:

1) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
Wykonawca winien:
a) załączyć oświadczenie o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji,
b) wykazać jaką te informacje stanowią wartość:

c)

-

techniczną,

-

technologiczną,

-

organizacyjną,

-

inną wartość gospodarczą,

wykazać jakie podjął kroki/działania celem zachowania ich poufności w rozumieniu art.
11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

uwaga 1 – zamawiający nie uzna za wystarczające wyjaśnienie co do kroków podjętych
celem zachowania poufności samego faktu włożenia ich do koperty i opisania jako „tajemnica
przedsiębiorstwa”,
uwaga 2 – w przypadku gdy wykonawca nie wyczerpie procedury wykazania, Zamawiający
po przekazaniu informacji odtajni wspomniane dokumenty.
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
12.18. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp wykonawca nie może
zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
----------------------------------------------------------13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w sekretariacie
Urzędu Gminy w Rogowie - pokój nr 20.
13.2. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem, o zachowaniu terminu do złożenia oferty
decyduje data i godzina doręczenia oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Rogowie.
13.3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 14.06.2017 r. godz. 11:00
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13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2017 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego tj.
Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, w Sali posiedzeń - pokój nr 4.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
13.7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
13.8. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
14. Opis sposobu obliczenia ceny
---------------------------------------14.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
14.2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
14.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
14.4. Ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) będzie wartość wyrażona w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5
należy zaokrąglić w górę).
14.5. W cenie ofertowej

Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty

związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami, koszty transportu i obsługi oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów SIWZ
i wzoru umowy, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
14.6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 roboty budowlanej lub usługi,
której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty
podatku.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------15.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
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kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
15.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr

Kryterium

Ranga

1

Cena

60%

2

Wydłużenie okresu gwarancji

30%

3

Skrócenie terminu wykonania zamówienia

10%
RAZEM:

15.4.

Kryterium nr 1 - cena (C)

100%

obliczane jest wg wzoru:

C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,60
gdzie:
Cmin – cena najniższa, Cb - cena badana
15.5.

Kryterium nr 2 – wydłużenie okresu gwarancji (G) w miesiącach, powyżej wymaganej
– 36 miesięcy, maksymalnie o 24 miesiące, obliczane jest wg wzoru:
G = Gb/Gmax) x 100 x 0,30
gdzie:
Gb – wydłużenie okresu gwarancji w badanej ofercie w miesiącach (gwarancja musi zawierać
się w przedziale 0 - 24 miesięcy)
Gmax – maksymalne wydłużenie okresu gwarancji = 24 miesiące.

15.6.

Kryterium nr 3 – skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) w tygodniach,
obliczane jest wg wzoru:

15.7.

-

skrócenie o 4 tygodnie – T = 10,00 pkt

-

skrócenie o 3 tygodnie – T =

7,50 pkt

-

skrócenie o 2 tygodnie – T =

5,00 pkt

-

skrócenie o 1 tydzień

–T=

2,50 pkt

-

brak skrócenia terminu – T =

0,00 pkt

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów
poszczególnych kryteriów.
C+G+T

15.8.

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans punktów w kryteriach ceny oraz pozostałych kryteriów.

15.9.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15.10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
16.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy:
1) składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
16.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.3. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 16.2. pkt 1) i pkt 4), na stronie
internetowej.
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.5. 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, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------17.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca
wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp:
1) pieniądzu, przelewem na konto: 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040
2) poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
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17.3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 17.2. pkt 2) - 5)
SIWZ (tj. art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w tych formach.
17.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 17.2. pkt 2) - 5) SIWZ musi wynikać
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta),
zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
17.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
17.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 17.2. pkt 2) - 5) SIWZ musi wynikać,
że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wysokości zabezpieczenia.
17.7. Kwota, o której mowa w ust. 17.6. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
17.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
17.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 17.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
17.10. Jeżeli

zabezpieczenie

wniesiono

w

pieniądzu,

zamawiający

przechowuje

je

na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
18.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------18.1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania
umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
18.2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty
jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
18.3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
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19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
19.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.11. W sprawach nie uregulowanych w siwz w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
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20. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
------------------------------------------------------------------------------20.1. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
21. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:
------------------------------------------------------------------------23.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
23.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)
23.3. Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie
potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
23.4. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy,
23.5. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
23.6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych robót
23.7. Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz wykonanych usług
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Nr sprawy: OKS.271.02.2017

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
..........................................................................................................................................
Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: .........................................
REGON: ……………………………………….. NIP: ………………………………….
Do: Urzędu Gminy w Rogowie
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów
Nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane
pn.: „Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem
kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia budynku
do celów dydaktycznych.”
oferujemy wykonanie zamówienia wg kryteriów:
Kryterium nr 1:
Lp.

Zakres rzeczowy

Cena

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej

2.

Wykonanie robót budowlanych

3.

Kopuła obserwacyjna z montażem
Razem złotych netto
Podatek VAT 23%
Razem złotych brutto

(słownie zł brutto:.............................................................................................................).
Kryterium nr 2:
Wydłużenie okresu gwarancji o ………… miesięcy (w zakresie od 0 do 24 miesięcy) powyżej
36 miesięcy wymaganych.
Kryterium nr 3:
Skrócenie terminu wykonania zamówienia o ..... tygodnie (w zakresie od 0 do 4 tygodni).
1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
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3. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.
4. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach ………… niniejszej oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W
celu wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa:
1) załączyliśmy oświadczenie o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji,
2) wykazaliśmy jaką te informacje stanowią wartość:
3) wykazaliśmy jakie zostały podjęte kroki/działania celem zachowania poufności informacji w
rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów wymienionych w pkt. 4 niniejsza oferta
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
6. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4

do specyfikacji, został przez nas

zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Akceptuję termin wykonania zamówienia określony w SIWZ.
9. Oświadczam, że jestem (właściwe zaznaczyć znakiem X):
mikroprzedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)
małym przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
średnim przedsiębiorstwem (to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

10. Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniżej wymienione części zamówienia:
Lp.

Rodzaj części zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy

………………………… dnia ……………………………

………………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy: OKS.271.02.2017

Załącznik nr 3

Urząd Gminy w Rogowie, 95 - 063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
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 PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem
kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia budynku
do celów dydaktycznych.”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

……………………………, dnia …………………… r.
……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2.

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 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………, dnia …………………. r.
……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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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.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………, dnia …………………… r.
……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………………, dnia …………………… r.
…………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem
kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia budynku
do celów dydaktycznych.”
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ
w pkt 5.
………………………………, dnia …………………… r.
……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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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 SIWZ w punkcie 5 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………, dnia …………………… r.

……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
………………………, dnia ……………………… r.

……………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy OKS.271.02.2017

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu o zamówienie publiczne
(przekazywane zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5)

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Składając ofertę na roboty budowlane pn.:
„Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem
kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia budynku
do celów dydaktycznych.”
Oświadczam, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że:
1)

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2015.184, 1618 i 1634), żadna firma należąca do mojej grupy kapitałowej nie złożyła
odrębnej oferty ani oferty częściowej w przedmiotowym postępowaniu. *)

2)

Należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015.184, 1618 i 1634), co niżej wymienieni Wykonawcy,
którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu: *)
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)

Nie należę do grupy kapitałowej *)

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………, dnia …………………… r.

............................................................
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy: OKS.271.02.2017

Załącznik nr 6

Uwaga: Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w rozdziale 8 ust. 8.6. SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Nazwa i adres
odbiorcy

Miejsce wykonania
robót

Zakres wykonanych robót
budowlanych

Termin
wykonanych
robót
(daty od / do)
1.

1

2

3

4

6

Wartość brutto
wykonanych
robót [zł ]
2.
7

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

………………………………, dnia ……………………… r.

………………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy: OKS.271.02.2017

Załącznik nr 7

Uwaga: Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w rozdziale 8 ust. 8.6. SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp. Nazwa i adres odbiorcy

1

2

Rodzaj budynku i zakres prac
projektowych

Nr i data
decyzji o
pozwoleniu
na budowę

3

5

Termin
wykonanych
usług
(daty od / do)

Wartość brutto
wykonanych robót
[ zł ]
3.

6

8

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

………………………………, dnia ……………………… r.

………………………………………………………………………
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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