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Miast  Łaskarzew  
ul. Rynek DuŜy 32 im. J. Piłsudskiego 
08 – 450 Łaskarzew 
NIP 826-21-89-095 
REGON 711582180 
 

IBN.ZP.271.2.2016 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ”  na:  
 „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”   

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem”, jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) – dalej zwanej „Pzp”. 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Miasto Łaskarzew reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łaskarzew, mającego siedzibę w Łaskarzewie ul. Rynek DuŜy 

32 im. J. Piłsudskiego, województwo mazowieckie, tel. (0 – 25) 68 – 45 – 250, fax. (0 – 25) 68 – 45 – 097, NIP 826-21-89-

095 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 Pzp. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie przebudowy  istniejącej kotłowni na paliwo stałe i przystosowanie je do 
zasilania gazem ziemnym, która  pracować będzie na potrzeby C.O.. i  C.W.U.. w budynku szkoły oraz wykonanie 
przebudowy częściowej instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb oddzielnego ogrzewania części mieszkalnej i 
pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23, działka ewidencyjna 1527. 

 

3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 
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1)  projekty budowlane: 

a) Przebudowy kotłowni wraz z informacją BIOZ- Załącznik nr 10 do SIWZ, 
b) Przebudowy częściowej instalacji c.o. wraz z informacją BIOZ - Załącznik nr  11 

do SIWZ 

2) przedmiary robót: 

a) przedmiar przebudowa kotłowni - Załącznik nr 8 do SIWZ, 
b) przedmiar przebudowa instalacji - Załącznik nr 9 do SIWZ, 

3) pozwolenia:  

a) na wykonanie robót budowlanych - Załącznik nr 14 do SIWZ, 
b) na wykonanie robót budowlanych - Załącznik nr 15 do SIWZ, 

4) a)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – kotłownia - 
Załącznik nr 12 do SIWZ, 
b)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacja C.O.- 
Załącznik nr 13do SIWZ, 
  

3.1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

a) 45.00.00.00-7 
b) 45.33.11.10-0 
c) 45.23.12.20-3 
d) 45.33.30.00-0 
e) 45.31.00.00-3 

          

4. Termin wykonania zamówienia. 

Roboty naleŜy wykonać w  terminie do dnia 30 listopada 2016r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:   

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt 
5.4. i 5.5. SIWZ); 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ zgodnie z art.22 ust.1 ustawy. 

5.3. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.2.1. 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 
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− określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
5.2.3. 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. 

5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.2.5. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana, zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 
5.2.1. lit. a) SIWZ. 

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeŜeli 
wykaŜe, Ŝe: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 250000,00 
PLN, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia 300000,00 PLN. 

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o 
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeŜeli wykaŜe, Ŝe: 

a) wykonał nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 roboty  polegające na wykonaniu kotłowni na gaz bądź 
teŜ przebudowy kotłowni na paliwo stałe na paliwo gazowe wraz z budową lub 
przebudową instalacji C.O., kaŜda o wartości 250000,00 PLN brutto, 

b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi: 
− osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń oraz 5. 
letnie doświadczenie w kierowania robotami budowlanymi polegającymi 
na budowie, przebudowie kotłowni i instalacji C.O., 

5.3.4. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie 
dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający 
uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawnych, a takŜe zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), 
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zamawiający uznaje równieŜ wymagane uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi nabyte w innych niŜ Rzeczpospolita Polska państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

5.3.5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inŜynierów budownictwa (Dz.U. z 
2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia 
posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeŜeli:  

a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające 
posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, 
oraz  

b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w 
przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały 
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a 
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inŜynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług 
transgranicznych.  

5.3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca moŜe w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.  

5.3.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, Ŝe 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.  

5.3.8. 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 Pzp. 

5.3.9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 

5.3.10. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
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wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający Ŝąda, 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, 

jeŜeli wykaŜe zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp. 

5.3.11. 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 umoŜliwiającym naleŜyte wykonanie zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający moŜe Ŝądać 
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 wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5.3.12. Zamawiający Ŝąda 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 pkt 6.5. ppkt 1-9 
SIWZ. 

5.3.13. Zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
Pzp. 

5.4. 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: 

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); 
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3) wykonawcę, jeŜeli 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 pkt 5.4. ppkt 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 Ŝe wykonawca dokonał płatności 
naleŜnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty 
tych naleŜności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe 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 takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji moŜe być wyeliminowane w inny sposób niŜ 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; 

12) wykonawców, którzy naleŜąc 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), złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wyklucza równieŜ 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, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
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wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba Ŝe 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);  

2) który w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaŜa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeŜeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 
2-4 Pzp z:  

a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złoŜyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

− chyba Ŝe jest moŜliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleŜycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeŜeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niŜszą niŜ 3000 
złotych;  

6) jeŜeli 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 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeŜeli wymierzono tą decyzją karę pienięŜną nie niŜszą 
niŜ 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności. 

6. Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w 
post ępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający Ŝąda od wykonawcy: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niŜ 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 
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b) dokumentów potwierdzających, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

6.2. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe złoŜyć dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŜe złoŜyć inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.   

6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający Ŝąda od wykonawcy: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeŜeli 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, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie, 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 
jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, 

6.4. JeŜeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, kwoty będą wyraŜane 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. 

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) oświadczenia wykonawcy o przynaleŜności albo braku przynaleŜności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca moŜe złoŜyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. 

6.6. 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 złoŜyli oferty w terminie, 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku 
przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 
Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.7. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SIWZ:  

1) ppkt 1-2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo Ŝe zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. ppkt 2 lit. a 
SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

6.9. JeŜeli 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 pkt 6.7. 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, złoŜone 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 pkt 6.8. SIWZ stosuje 
się. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę, 
zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

6.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
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dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w 
pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 
Pzp. JeŜeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie tej osoby złoŜonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SIWZ zdanie pierwsze 
stosuje się. 

6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę, 
zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

6.13. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, 
jeŜeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6.14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

6.15. Zamawiający Ŝąda 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 pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ. 

6.16. Zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. 
ppkt 1-9 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie 
części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 
6.17. JeŜeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym 
dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez 
Ŝądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w pkt 6.3., zamawiający moŜe 
odstąpić od Ŝądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio 
przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, w jednolitym dokumencie. 

 

7. Zasady składania o świadcze ń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty 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, 
Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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7.2. 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 pkt 7.1. SIWZ.  

7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa 
kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 
jeŜeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub moŜe 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 
352). 

7.5. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

7.6. z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp 
zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 
najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złoŜenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.  

7.7. JeŜeli wykaz, oświadczenia lub inne złoŜone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości zamawiającego, moŜe on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w 
tym zakresie. 

7.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. 
SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich waŜności oraz form, 
w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego 
„rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”,  w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  

7.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 
5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 
z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ) rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie 
z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 
aktualne. 
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7.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8. SIWZ zamawiający moŜe Ŝądać od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 
pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.11. 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. 

7.12. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r., inne niŜ oświadczenia, o których mowa w pkt 7.11. SIWZ, składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

7.13. 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 kaŜdego z nich dotyczą.  

7.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

7.15. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 
innych niŜ oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

7.17. JeŜeli wykonawca nie złoŜy oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego 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 złoŜenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba Ŝe mimo ich złoŜenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 

7.18. JeŜeli wykonawca nie złoŜy wymaganych pełnomocnictw albo złoŜy wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złoŜenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. 

7.19. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o 
zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.20. JeŜeli wykaz, oświadczenia lub inne złoŜone przez wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości zamawiającego, moŜe on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

7.21. JeŜeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający moŜe na kaŜdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złoŜenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, Ŝe nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeŜeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, Ŝe złoŜone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są juŜ aktualne, do złoŜenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
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8. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń i dokumentów, a tak Ŝe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania si ę z wykonawcami. 

8.1. 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 uŜyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu oświadczenie składa 
kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

8.2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kaŜda ze 
stron na Ŝądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

− Ryszard Leszczyna e-mail: r.leszczyna@miastolaskarzew.pl;  
− numer faxu: (+48) 25 68 097;  

− Iwona Kozieł e-mail: i.koziel@miastolaskarzew.pl; 
− numer faxu: (+48) 25 68 45 097 

8.4. Zamawiaj ący nie dopuszcza porozumiewania si ę z wykonawcami za po średnictwem 
telefonu. 
 

9. Wymagania dotycz ące wadium. 
9.1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie 9000,00 zł. 
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w 

art. 45 ust. 6 Pzp: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać 
bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne Ŝądanie zamawiającego, zobowiązanie 
gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 

9.4.1. jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie wykonawcy. 
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9.4.2. jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 
i 3a Pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜy oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub 
nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
Pzp, co spowoduje brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej 

9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu 
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 66 9217 0001 0000 1049 2000 
0370. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złoŜyć wraz 
z ofertą.  

9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium 
(jeŜeli wpływ środków pienięŜnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego 
nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 

9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 
45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp wykonawca składa wraz z ofertą. 

9.8. JeŜeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona 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.  

9.9. JeŜeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp 
i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie 
przeliczona 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.  

9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o 
których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeŜeli wadium będzie wniesione w tych formach, 
musi wynikać, Ŝe wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złoŜoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w 
Łaskarzewie” oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2016 

9.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca moŜe dokonać zmiany formy wadium na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.  

9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

10. Termin zwi ązania ofert ą. 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.  

10.3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłuŜenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
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10.4. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium. 
10.5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wykonawca nie 

wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłuŜenie terminu związania ofertą. 

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
11.1. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraŜa zgody na złoŜenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków 
powszechnie uŜywanych w handlu międzynarodowym.  

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

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.5. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
11.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   
11.7. JeŜeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
11.8. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.  
11.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złoŜeniem - poprawia się przez skreślenie 
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

11.10. Ofertę naleŜy przygotować tak, by z zawartością oferty nie moŜna było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

11.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
11.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca.  
11.13. 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 zawierać oznaczenie: 

Oferta złoŜona w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja kotłowni w budynku 
Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”. Oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2016 Nie 
otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 10.10.2016r. przed godz. 10:15 

11.14. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  

11.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę 
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złoŜonej w przetargu nieograniczonym na 
„Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”. Oznaczenie 
sprawy: IBN.ZP.271.2.2016. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert  tj. 
10.10.2016r. przed godz. 10:15 

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.  

 



str. 16 
 

11.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

Oświadczenie o zmianie oferty złoŜonej w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja 
kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie”. Oznaczenie sprawy: 
IBN.ZP.271.2.2016 Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 10.10.2016r. 
przed godz. 10:15 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 

11.17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w 
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać”. Wykonawca nie moŜe zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takŜe 
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

11.18. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
12.1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek DuŜy 32, I piętro 
pokój nr 6 - sekretariat  

b) termin składania ofert: do dnia 10.10.2016r., do godz. 10:00 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek DuŜy 32, II piętro sala 
konferencyjna 

b)  termin otwarcia ofert: w dniu 10.10.2016r. o godz. 10:15 

12.3. Oferta złoŜona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złoŜona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złoŜenia, a 
wykonawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z informacją o terminie jej 
złoŜenia. 

12.4. JeŜeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niŜ cenę napisaną cyfrowo, 
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  
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12.5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złoŜonej oferty 
otwierane będą w pierwszej kolejności.  

12.6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złoŜonej oferty zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złoŜonej oferty. 

12.7. 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 złoŜyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złoŜona po terminie. 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
13.1. Wykonawca podaje wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość zamówienia ustalone na 

podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Wykonawca musi 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku 
z powyŜszym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia. 

13.2. Cenę naleŜy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku (z 
dokładnością do 1 grosza). Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie 
obcej.  

13.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.  
13.4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeŜeli złoŜono 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, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując jej wartość bez kwoty podatku.  

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
kryteriów „Terminu zapłaty” oraz „Okresu gwarancji”.  

14.2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

A. Kryterium „Cena” w PLN: 

a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:  

Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt  
gdzie: 
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 
Cmin - cena w ofercie z najniŜszą ceną 



str. 18 
 

C - cena w ofercie ocenianej  

B. Kryterium „Termin zapłaty” w dniach: 

a) znaczenie kryterium - 10% (10 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin zapłaty”:  

LTZ = (TZ / TZmax) x 10 pkt  
gdzie: 
LTZ - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin zapłaty” ocenianej oferty 
TZ - termin zapłaty w ofercie ocenianej  
TZmax - termin zapłaty w ofercie z najdłuŜszym terminem zapłaty 

Wykonawca podaje termin zapłaty w liczbach całkowitych. 

Termin zapłaty nie moŜe być krótszy niŜ 7 dni dłuŜszy oraz dłuŜszy niŜ 30 dni. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie przekraczającym 30-dniowy termin zapłaty 
będzie uznane za niewaŜne. 

Zamawiający ogranicza wykonawcom w postępowaniu moŜliwości zaoferowania 
długości terminu zapłaty dłuŜszego niŜ 30 dni uwzględniając bezwzględnie 
obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 
2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684).  

Zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeŜeli strony 
transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem 
leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), przewidziały w umowie 
termin zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni, wierzyciel moŜe Ŝądać odsetek ustawowych po 
upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia 
dłuŜnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 
usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłuŜej niŜ do dnia wymagalności świadczenia 
pienięŜnego. 

Zgodnie natomiast z art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub 
obowiązki dłuŜnika, o których mowa m. in. w art. 5 tej ustawy są niewaŜne, a zamiast 
nich stosuje się przepisy ustawy. 

 

C. Kryterium „Okres gwarancji” w miesi ącach: 

a) znaczenie kryterium - 30% (30 pkt); 
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:  

LOG = (OG / OGmax) x 30 pkt  
gdzie: 
LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej 
oferty 
OG - okres gwarancji w ofercie ocenianej  
OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuŜszym okresem gwarancji 
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Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych. 

Okres gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 36 miesięcy oraz dłuŜszy niŜ 72 miesiące.  

W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuŜszego niŜ 72 miesiące, 
do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji 72 miesięcy. 

 

15. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

1) pełnomocnictwo, jeŜeli umowę podpisuje pełnomocnik, 
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeŜeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami 

budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w 
pkt 5.3.3. lit. c SIWZ, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą 
zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montaŜowych na sumę 
ubezpieczenia 300000,00 zł wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

 
15.2. Warunki wymagane dla ubezpieczenia ryzyk budowlano - montaŜowych, o których 

mowa w pkt 15.1. ppkt 4 SIWZ.: 

1) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu 
ubezpieczenia wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niŜ w pierwszym dniu 
rozpoczęcia robót budowlano - montaŜowych lub okresu przedskładowania 
ubezpieczanego mienia na terenie budowy po dokonaniu wyładunku, 

2) odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia 
lub: 

− w odniesieniu do obiektu budowlanego - w dniu odbioru końcowego obiektu lub 
jego części, albo w dniu przekazania go do uŜytkowania (eksploatacji), 

− w odniesieniu do obiektu montaŜowego - w dniu odbioru końcowego obiektu lub 
jego części, albo w dniu przekazania go do uŜytkowania (eksploatacji), albo z 
chwilą zakończenia prób gorących, nie później jednak niŜ w cztery tygodnie od 
ich rozpoczęcia, w zaleŜności od tego, który fakt nastąpi wcześniej, 

− w odniesieniu do maszyn i urządzeń uŜywanych - z chwilą rozpoczęcia prób 
gorących, 

− w odniesieniu do sprzętu, wyposaŜenia, zaplecza budowy, maszyn budowlanych 
- z chwilą usunięcia ich z terenu budowy, 

− w dniu, w którym umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w 
zaleŜności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. 
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15.3. W przypadku zmian wprowadzonych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania 
okresu ubezpieczenia zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia 
stosuje się odpowiednio. 

 
15.4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

rozpoczyna się i kończy wraz z odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia mienia, zgodnie 
z pkt 15.2. SIWZ. 
 

15.5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w 
zakresie: 

1) szkód powstałych w skutek raŜącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub 
podwykonawców, 

16. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

16.1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

16.2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się 
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 66  9217 0001 0000 1049 2000 0370 
Wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania 
tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pienięŜnych na 
rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

16.3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone w jednej lub w kilku 
następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp: 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

W przypadku wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 
- 5 Pzp wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. 

16.4. Z zastrzeŜeniem pkt 17.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 
ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz 
zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez wykonawcę (zobowiązanego). 

16.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŜe przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
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16.6. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, 
Ŝe kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. 

16.7. Kwota, o której mowa w pkt 16.6. SIWZ jest zwracana nie później niŜ w 15. dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

16.8. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo - kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

16.9. Za zgodą zamawiającego wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

16.10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niŜ w pieniądzu, 
musi wynikać, Ŝe zabezpieczenie dotyczy naleŜytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” 
Oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2016”. 

16.11. Zamawiający nie wyraŜa zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 
naleŜności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

16.12. JeŜeli wykonawca wnosi zabezpieczenie w walucie obcej, kwota zabezpieczenia zostanie 
przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) obowiązującego w 
dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w dniu zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych.  

16.13. JeŜeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 
2 - 5 Pzp i kwota zabezpieczenia zostanie w tych formach określona w walucie obcej, 
kwota zabezpieczenia zostanie przeliczona 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.  

16.14. JeŜeli 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. 

 

17. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku post ępowania 
o udzielenie zamówienia. 

18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
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d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.4. 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, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeŜeli zostały 
przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

18.7. Wykonawca moŜe 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 waŜnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.  

18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

18.9. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy. 

18.10. JeŜeli 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. 

18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają 
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp. 

 

19. Adres strony internetowej zamawiaj ącego. 

www.miastolaskarzew.pl 

20. Zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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21. Informacja o obowi ązku osobistego wykonania przez wykonawc ę kluczowych cz ęści 
zamówienia (jeŜeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeŜenia zgodnie z art. 36a ust. 2 
Pzp). 

Zamawiający nie składa zastrzeŜenia do tego warunku. 

22. Wymagania dotycz ące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s ą roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszen ie przez zamawiaj ącego 
odpowiednio zastrze Ŝeń lub sprzeciwu (jeŜeli zamawiający określa takie wymagania). 

Zamawiający w takim wypadku przed podpisaniem umowy Ŝąda przedłoŜenia mu umowy o 
podwykonawstwo. 

23. Podanie nazw  albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaanga Ŝowanych w roboty budowlane.  

23.1. Zamawiający Ŝąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 
są juŜ znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangaŜowanych w takie roboty budowlane lub usługi.  

23.2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
pkt 25.1. SIWZ., w trakcie realizacji zamówienia, a takŜe przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

31. NiŜej wymienione zał ączniki do SIWZ stanowi ą jej tre ść: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 
4) Załącznik nr 4 do SIWZ –  wzór oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
5) Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz robót 
6) Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy,  
7) Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób 
8) Załącznik nr 8 do SIWZ – przedmiar robót kotłownia 
9) Załącznik nr 9 do SIWZ -– przedmiar robót instalacja C.O. 
10) Załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja techniczna przebudowy kotłowni, 
11) Załącznik nr 11 do SIWZ  – dokumentacja techniczna przebudowy instalacji C.O. 
12) Załącznik nr 12 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kotłownia 
13) Załącznik nr 13 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacja C.O. 
14) Załącznik nr 14 do SIWZ – pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – kotłownia  
15) Załącznik nr 14 do SIWZ – pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – instalacja C.O. 
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Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam 

 

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

 
                                                                                                                                                           Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie  
                                                                                                                                                                                                 o udzielenie zamówienia 

 
Załącznik Nr 1   do SIWZ 

 
                                                    

.........................................., dnia ................................ 

 
  

 

WYKONAWCA: 

Nazwa firmy (Wykonawcy):  ................................................................................................................  

Właściciel:  ............................................................................................................................................  

Adres Wykonawcy:  ..............................................................................................................................  

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo: ...........................  

NIP ……………………………………REGON: …………………………………………………… 

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail: .........................................................................  

upełnomocniony przedstawiciel: ...........................................................................................................  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:  

 

 

 

Składamy niniejszą ofertę, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, za cenę:  

Wartość ryczałtowa   brutto  zadania: …………………………………zł 

(słownie:……………….……….……………………………………..…..………….…………………

………. ………… ………..………………………………………………………………złotych)  

Stawka podatku VAT …..% 

 

 

Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie 
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1. PowyŜsza cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją  
      przetargową jak równieŜ wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu  
      zamówienia. 
2. Termin wykonania zamówienia oferujemy zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……. lat. 
4. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron 

postanowienia umowy (projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w 
przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeŜeń, oraz Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty. 

6. Akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą. 
7. Roboty budowlane   będące przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy samodzielnie / z 

udziałem podwykonawców∗  

Wykonanie zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (nazwa): 

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

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

Na ……….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty 

Na potwierdzenie spełniania warunków do formularza ofertowego załączamy następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam/my, Ŝe zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 553 z późn. zm), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego. 

 
………………………………………... dnia ……………………………  

 
 
 
 

     
 ……………………………………………………………………. 

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych   
     do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we    
                                   właściwym upowaŜnieniu oraz podpis/y 

 

                                                           
∗∗∗∗ niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2   do SIWZ 

 
 
 
 
Pieczęć wykonawcy lub wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 

 

………………….., dnia ………………………….. 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

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

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY:  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie: 
 

prowadzonego przez Miasto Łaskarzew, oświadczam, co następuje: 

 

1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

 

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

 
 
 

     
 ……………………………………………………………………. 

                                        Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub                            
                                        osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach  
                                       rejestrowych lub we właściwym upowaŜnieniu oraz podpis/y 
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Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

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

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

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 
WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności 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 moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 
ustawy Pzp 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w 

zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….…….    dnia …………………. r.            ………………………………………… 

                                                                                                                (Podpis)                                                                                   
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OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….…….          dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 3  do SIWZ 

Pieczęć wykonawcy   

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie” prowadzonego 

przez Miasto Łaskarzew  oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW:  
Oświadczam, Ŝe w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych 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) 

 

     
 ……………………………………………………………………. 

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym upowaŜnieniu oraz podpis/y 
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Załącznik Nr 4   do SIWZ 

 

 
Pieczęć wykonawcy   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

UWAGA!  składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 
ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest   
Modernizacja kotłowni oraz sieci grzewczej w Zespole Szkół Budowlanych w śarach –
warsztaty szkolne, prowadzonym przez Powiat śarski 
 
 oświadczamy, Ŝe 
 

• nie naleŜymy do grupy kapitałowej,  * 
• naleŜymy do grupy kapitałowej,*.  
W przypadku przynaleŜności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów 
naleŜących do grupy kapitałowej. 

 
 

 
 

………………………………………... dnia ……………………………  
 
 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 

     
 ……………………………………………………………………. 

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym   
                                                 upowaŜnieniu oraz podpis/y 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 
Pieczęć wykonawcy lub wykonawców  
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

 
 
 

WYKAZ ROBÓT 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w 
Łaskarzewie, prowadzonym przez Miasto Łaskarzew 

 
oświadczam,  
Ŝe moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zadania budowlane w 
zakresie jak w SIWZ o wartości nie mniejszej niŜ 250 000,00 zł brutto. 
 

Lp. 

Nazwa i adres 
Zamawiającego -miejsce 

wykonania robót 
budowlanych 

Rodzaj zamówienia wraz z zakresem 
rzeczowym 

Wartość roboty (brutto) 
    

Data wykonania 

  
 
 

   

     

 
Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych dotyczących modernizacji lub wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
naleŜycie, 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 jeŜeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-
inne dokumenty   
Oświadczamy, Ŝe: 

1. wykonaliśmy samodzielnie  roboty wymienione w poz. …………… wykazu, 
2. nie wykonaliśmy robót wymienionych w poz. …………… wykazu, lecz będziemy polegać na wiedzy i 

doświadczeniu podmiotów, które wykonały w/w robot, na potwierdzenie czego załączamy 
……………………………… (np. pisemne zobowiązanie tych podmiotu/ów do oddania nam do dyspozycji 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia). 

 

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

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

                                                                          Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy  
                                                                                                           lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
                                                                                           w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upowaŜnieniu oraz podpis/y 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
  

UMOWA Nr IBN.ZP.271.2.2016 (projekt umowy) 

zawarta w  ………………..  roku w Łaskarzewie  pomiędzy:   
Miastem Łaskarzew, NIP 826-21-89-095, REGON 711582180 ,  
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Lidię Sopel – Sereję,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej, 

a 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 
2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Wykonawca   zobowiązuje   się   do   wykonania    na   rzecz   Zamawiającego   robót   budowlanych 
polegających na przebudowie kotłowni na paliwo stałe i przystosowanie jej do zasilania gazem 
ziemnym wraz z częściową przebudową instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb oddzielnego 
ogrzewania części mieszkalnej i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w 
Łaskarzewie, usytuowanym na działce nr 1527, połoŜonej w Łaskarzewie przy ul. 23.   
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja  składająca się z: 
- projektu budowlanego przebudowy kotłowni na paliwo stałe  na gazową wraz z rysunkami  
- projektu budowlanego przebudowy częściowej instalacji C.O. wraz z rysunkami  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca kotłowni 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca instalacji C.O. 
- przedmiar robót dotyczący kotłowni 
- przedmiar robót dotyczący instalacji C.O. 
 
Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. 
dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.  
  
Sposób wykonania robót: 
 
1. Technologia wykonania robót zgodna z projektami budowlanymi oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.. 
Ponadto prace będą wykonywane na czynnym obiekcie placówki oświatowej tj. Zespołu Szkół Nr 1 w 
Łaskarzewie, w związku z powyŜszym roboty naleŜy wykonywać  ostroŜnie i zgodnie z przepisami 
BHP oraz sporządzić i uzgodnić z zarządcą budynku harmonogram prowadzonych robót.  
2. Wersja papierowa projektów oraz STWiOR jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Rynek 

DuŜy 32 w Łaskarzewie w godzinach od 8.00 – 15.00 pok. Nr 13 II piętro. 
3.  Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz  w  Przedmiarze   
    robót Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 
4. JeŜeli w dokumentacji tj. na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót,  

zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub   
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp,  

5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe  
    zapewnią  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w wyŜej wymienionych    
    dokumentach. 
6. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równowaŜności  
     oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazujących ich równowaŜność. 
7. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z   
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    wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami    
    projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 
8. Wykonawca    wykona   przedmiot   umowy   na  warunkach  określonych w niniejszej umowie oraz      
    zgodnie z dokumentacja techniczną. 
9.  Zamawiający     przekaŜe    Wykonawcy  plac  budowy  w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy. 
10. Sposób    wykonania   robót, zakres i rodzaj  kontroli  określa  STWiOR. 
11. Realizacja  robót  prowadzona będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, polskimi 
     normami, zasadami    wiedzy   technicznej,  naleŜytą starannością, właściwą organizacją, 
     bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie. 
12. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
    a/ oznakowania terenu budowy, 
    b/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji-   
        naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
    c/ wykonania badań, prób jak równieŜ dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do  
         odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 
    d/ uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 
 13. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego  terenu budowy Wykonawca ponosi aŜ do  chwili  
      wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy w tym za  
       szkody wyrządzone osobą trzecim. 
 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
 15. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym w związku z tym naleŜy je wykonywać      
      ostroŜnie  i zgodnie z przepisami Bhp w uzgodnieniu z zarządcami obiektu po okazaniu   
       harmonogramu prac.  

§ 2. 

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela  gwarancji na okres …… m-cy. 

§ 3. 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1.1. Przekazanie placu budowy zgodnie z  §1 ust.3 umowy. 
1.2. Przekazanie dokumentacji technicznej. 
1.3. Odbiór przedmiotu umowy. 
1.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§4.  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ:  
1) Zapewnienie na terenie wykonywanych robót naleŜytego ładu i porządku, przestrzeganie 

przepisów BHP  
2) Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy technologii robót, o której 

mowa w §1.  
3) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie  po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość 
wykonania prac, będących przedmiotem umowy w tym atesty na wbudowane materiały.  

§5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego  
własność. 

2. Na kaŜde Ŝądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych   wyrobów  budowlanych dokumentów potwierdzających, Ŝe wyroby te 
nadają się do stosowania oraz spełniają wymagania o których mowa w §1. 

§ 6. 

1.  Za wykonanie    przedmiotu    umowy,    który  został  opisany  szczegółowo  w  § 1 strony ustalają       
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    wynagrodzenie    w   kwocie  ryczałtowej  brutto  …………  zł ( słownie: …..) w tym podatek VAT 
…% 
       
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawierają wszelkie koszty wynikajace z wykonania   przedmiotu   
    umowy  oraz obowiazków Wykonawcy określonych w niniejszej    umowie.  

§ 7. 

1. Rozliczenie naleŜności, o której mówi § 6  nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę    i protokólarnym odbiorze przez Zamawiającego, na podstawie faktury VAT. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość fakturowania częściowego. 

2. Strony ustaliły termin płatności na 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego z 
zastrzeŜeniem postanowień ust. 3. 

3. Za dzień spełnienia świadczenia pienięŜnego uznaje się datę obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego. 

 
                                                 § 8. 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji  przedmiotu umowy ustala się  z chwilą podpisania umowy.  
     do dnia 30.11.2016 roku 

                                                 § 9. 

  1. Wykonawca wskazuje kierownika robót w osobie: ……………………………………………… 
  2. Nadzór  Inwestorski nad robotami określonymi w § 1 sprawować będzie: 
………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 10. 

1. Wykonawca moŜe zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawc(-ców), 
po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą (-cami) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej 
zawarciem, zgodnie z art. 6471 k.c. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga 
kaŜdorazowo zgody Zamawiającego. 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:  
a) zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,  
b) kwotę wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy, 
c) termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy,  
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,  
e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie moŜe 
być dłuŜszy niŜ 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, 

f) numer rachunku bankowego, na który naleŜy dokonać zapłaty za wykonanie 
zamówienia.  

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy: 

a) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ 30 dni, 
b) gdy nie podano w niej dokładnego zakresu robót zgodnego z zakresem 

umowy z Wykonawcą,  
c) gdy kwota wynagrodzenia za roboty podwykonawcy jest wyŜsza od wartości 

tego zakresu robót wynikające z oferty Wykonawcy, 
d) gdy termin wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy jest 

niezgodny z harmonogramem wykonania robót przez Wykonawcę. 
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5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, o 
którym mowa w ppkt 4 w terminie 14 dni roboczych uwaŜa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

6. Wykonawca 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.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na dostawę materiałów, 
wynajmu sprzętu, wynajmu środków transportu. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
naleŜnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę naleŜnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w 
przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom  

10. Zapłata naleŜnego Wynagrodzenia podwykonawcy zostanie uregulowana zgodnie z zapisami 
art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych  

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu uwiarygodnionej 
kopii umowy o podwykonawstwo na usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenia bez odsetek, naleŜnych 
Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany na Ŝądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców. 

16. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

17. Do zmian umowy o podwykonawstwo uregulowania zawarte w ust. 4, 5, 6, 7. 
18. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 
przedmiot umowy samodzielnie. 

§ 11.  

1.   Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za opóźnienie w wykonaniu zleconego zakresu prac w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za kaŜdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zleconego zakresu prac w 

wysokości 1 000,00 zł( słownie: jeden tysiąc złotych ) za kaŜdy dzień opóźnienia, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 50.000 

zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
d) za nie przedłoŜenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych). 

e) za nie przedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  
               podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jej zmiany w wysokości    
               5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 
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f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto naleŜnego 
podwykonawcom.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca nie moŜe zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy.  

4. Zamawiający kary umowne moŜe potrącić bezpośrednio z faktury Wykonawcy. 
5.     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów: 
        1) za     opóźnienia    w    przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości umowy         
            brutto   za  kaŜdy   dzień   opóźnienia   liczony   od  następnego dnia po wyznaczonym    
            terminie ,  
         2) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,1% wartości umowy  
             brutto  za   kaŜdy   dzień   opóźnienia   liczony  od następnego dnia po wyznaczonym    
             terminie. 
         3) Za zwłokę w zapłacie naleŜności z faktur przysługują odsetki ustawowe. 
         4) Wykonawcy  przysługuje prawo do dochodzenia od Zamawiającego   odszkodowania   
              uzupełniającego,    przenoszącego     wysokość   zastrzeŜonych     kar umownych   do  
              wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 12 
 
1.    Strony Umowy oświadczają, Ŝe wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we 

własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie moŜliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 
konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.     Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy  
e) Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia sposobu ich wykonania, 
f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 5 dni, 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciąŜają następujące obowiązki: 
- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

5.  Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane  
6.  Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

7.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu 
zamówienia z powodu przyczyn o których mowa w ust. 2 Wykonawcy nie przysługują 
roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

 
§ 13. 

1. Wykonawca, wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
brutto, przedmiotu zamówienia co stanowi kwotę: ………. zł (słownie:…….)  w  formie …... 
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2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form,  o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmian jego wysokości. 

3. Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie      
       zwrócone w  następujący sposób: 
       a/ 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  
           naleŜycie wykonane. 
       b/ 30 % nie później niŜ 15 dni po upływie okresu rękojmia za wady.  
4. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji za wykonane roboty 

 

§ 14. 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie 
pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której  dokonano  wyboru wykonawcy, chyba Ŝe zamawiający przewidział moŜliwość dokonania 
takiej zmiany w  ogłoszeniu o  zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej  zmiany. 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 roku  poz. 2164).  

§ 16. 

Dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy są: 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) 
- Oferta Wykonawcy, 

§ 17. 

Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca 

 
          WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJ ĄCY
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załącznik nr 7 do SIWZ 
............................................... 
 (nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na  „Modernizacja kotłowni w budynku 
Zespołu Szkół Nr 1  w  Łaskarzewie” oraz oznaczenie sprawy: IBN.ZP.271.2.2016.   

 

 

 

 
L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 
Opis wymaganych uprawnień  

niezbędnych do wykonania 
zamówienia (określenie 

uprawnień do kierowania 
robotami budowlanymi w 

specjalności …………………..) 

Informacja o podstawie 
do dysponowania tymi 

osobami 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
 
 
 
 
 
............................................................, dnia ...................................... 2016 r. 
                  (miejscowość)  

 
 
 

                                                                                                              ........................................................... 
                                                                                       podpis osoby lub osób  

                                                                                             uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 


