
Znak sprawy: 2/2019 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

 

 

Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa Nr 40 

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia 

 tel./faks 058-623-25-88 

      

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000,00 euro, którego przedmiotem jest:  

 

 

 

 

Remont sal zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy 

ul. Gospodarskiej 1  

 

 

 

 
 

 

Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111100-9  Roboty rozbiórkowe 

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 

45410000-4  Tynkowanie – tynk cementowo – wapienny 

45421115-3  Instalacja drzwi 

45450000-6  Roboty budowlane pozostałe 

45442100-8  Malowanie 
 

 

 

 

                sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)   
 

 

 

Czerwiec 2019 r.  
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ROZDZIAŁ 1   Nazwa i adres Zmawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Szkoła Podstawowa Nr 40 

ul. Rozewska 33 

81-055 Gdynia   

tel./faks 058-623-25-88 

 strona internetowa: www.sp40gdynia.pl ; adres e-mail: sp40@poczta.fm  

 NIP: 958-09-06-123, REGON: 000778225 

 Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, w procedurze jak dla wartości 

zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 548 000,00 euro.  

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze 

do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ 2   Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal zajęć, 

holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawnej nr 40 w Gdyni przy 

ul. Gospodarskiej 1. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) Wymiana stolarki drzwiowej, 

2) Remont ścian i sufitów, 

3) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. 

2. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia stanowi 

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych  (STWiOR) stanowiąca w całości załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dołączył 

do SIWZ Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, lecz tylko w celach 

pomocniczych, z uwagi na fakt, że może on nie obejmować całości zakresu robót i prac. Jeżeli z 

dokumentacji projektowej lub STWiOR wynika, że należy wykonać prace nieuwzględnione lub ich 

ilość jest różna od wskazanych w przedmiarach to należy dokonać ich wyceny, a wartość 

uwzględnić w cenie oferty. 

3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 – dalej ustawa Prawo 

budowlane) oraz wymogom, jakie zostały zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawca 

zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską 

Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczna.  

4. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych 

(w formacie .doc dla opisów technicznych, .pdf dla rysunków). 

5. Do składowania materiałów oraz wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych Zamawiający 

wskaże i udostępni Wykonawcy miejsce na terenie szkoły, które Wykonawca odpowiednio ogrodzi i 

oznakuje. Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki będą na bieżąco wywożone, nie będą mogły być 

składowane na terenie szkoły. Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenerów na terenie 

wygrodzonym w celu składowania gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania 

porządku w miejscu prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu po ich zakończeniu. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie przez Wykonawcę wymaganych instrukcji 

obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych w obiekcie urządzeń wraz ze 

szkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego. 

http://www.sp40gdynia.pl/
mailto:sp40@poczta.fm


Znak sprawy: 2/2019 

 

3 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia zgodnie z polskim prawem, z należyta starannością, zgodnie z warunkami 

przedmiotowego postępowania opisanymi w SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie Prawo budowlane, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz wiedzą techniczną. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji należytej jakości na cały na wykonany 

przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 72 miesiące 

(UWAGA: termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert, które zostały określone w 

Rozdziale 12 SIWZ). 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie 

osoby wykonujące wskazane poniżej czynności: 

1) wykonanie prac rozbiórkowych, 

2) wykonywanie prac malarskich i tynkarskich, 

3) wykonywanie prac w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, 

10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane z 

ust. 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

warunków.  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożonego oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie 

umowy w § 11 ust. 2 pkt. 8, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 

czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

13. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:  

1) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

2) nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

3) nie przewiduje zawierania umowy ramowej, 

4) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 6 ustawy Pzp, 

5) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 

6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

7) nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,  

8) nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 
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ROZDZIAŁ 3    Termin wykonania zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia: 

od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r. 

Wykonawcy do wskazanych wyżej terminów muszą wykonać, przedstawić do odbioru oraz uzyskać 

protokół odbioru końcowego całości robót objętych zamówieniem. 

 

ROZDZIAŁ 4    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, 

 o których mowa  w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:   

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.  

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 

 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: 

a) wykonał1) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z  

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty 

budowlane obejmujące prace remontowe wewnątrz budynku użyteczności publicznej 

obejmujące łącznie branże konstrukcyjno – budowlane o wartości nie mniejszej niż  

200 000,00  PLN brutto każda z robót, 
1) za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany 

przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończony; 

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia w tym 

w szczególności jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającego co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe na tym stanowisku, 

 

UWAGA! 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielniej funkcji 

technicznej w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub 

odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej 

obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.  

W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z 

których wynika , że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). 

 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o 

którym mowa w pkt. a i c musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (tj. co najmniej jeden z Wykonawców 

występujących wspólnie musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch robót 
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budowlanych, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie przeprowadzana łącznie 

dla wszystkich Wykonawców).  
 

W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu 

powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jeden podmiot (tj. co najmniej jeden 

podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca, musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu 

co najmniej dwóch robót budowlanych, o których mowa powyżej, ocena ww. warunku nie będzie 

przeprowadzana łącznie dla Wykonawcy lub podmiotu/-ów, na których zasobach on polega). 
 

2. Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny 

ofert, następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 3 wystąpi 

wyłącznie w przypadku gdy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie 

powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy 

je złożyć wraz z ofertą – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust.5 pkt. 1 ustawy PZP; 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 

te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.    

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
2) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 

ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany 

jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.  
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3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 powinno mieć postać 

dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisane przez uprawnionych do ich 

reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno 

zostać złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć do oferty. 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawca występującym jako 

pełnomocnik pozostałych Wykonawców. 

7. Dla potrzeb oceny spełnienia warunków określonych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane 

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez 

NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

ROZDZIAŁ 5   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 4 

oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ (Oświadczone winno być złożone w 

oryginale, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  sporządzone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ (Oświadczone winno być złożone w 

oryginale, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z Wykonawców musi złożyć niniejsze oświadczenie); 

3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego 

podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia  - dokument sporządzony przez Wykonawcę 

samodzielnie lub na wzorze stanowiącym  załącznik  nr 5 do SIWZ. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu  oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć niniejsze 

informacje samodzielnie tj. każdy z Wykonawców samodzielnie.  

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

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

oświadczeń lub dokumentów: 

 

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 

UWAGA: Dokument wymienione w pkt. 1 powyżej składa Wykonawca i każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument wymieniony w pkt. 1 powyżej 

składa każdy z podwykonawców i każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.  
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2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, obejmujący co najmniej roboty, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a 

niniejszej SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 

Wykaz robót budowlanych należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ. 

 

3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujących co 

najmniej osoby, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. b niniejszej SIWZ wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykaz osób należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp Wykonawców do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa na zasadach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawców do ich 

złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. Jeśli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

7. Forma oświadczeń i dokumentów:  

1) Dokumenty i oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawców składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zdolność 

z oryginałem. 

2) 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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczy.  

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub 

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5) Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski.   

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w niniejszym Rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie 
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z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim 

przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w niniejszym Rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa a art. 25 ust. 1 

ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.    

8. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 

od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, Dz. U. z 2018 

poz. 1993).  

 

ROZDZIAŁ 6 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcą:  

1) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, 

81-055 Gdynia – oferta, dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 5 ust. 1 i 3, 

dostarczane lub uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 

2) drogą elektroniczną na adres sp40@poczta.fm lub faksem na numer: 58 623-25-88 – zapytania 

do SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia treści 

złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 

informacje nie wymienione powyżej.   

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 1 

pkt. 2 , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: 

www.sp40gdynia.pl . 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia ma swojej stronie internetowej, 

o której mowa w ust. 7.  

9. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Pani Joanna Kitzler - Kropidłowska 

e-mail: sp40@poczta.fm, faks nr 58 623-25-88. 

 

ROZDZIAŁ 7  Wymagania dotyczące wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

mailto:sp40@poczta.fm
http://www.sp40gdynia.pl/
mailto:sp40@poczta.fm
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ROZDZIAŁ 8 Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

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

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

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

nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

ROZDZIAŁ 9 Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty 

będzie powodowało odrzucenie wszystkich złożonych ofert. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały, z zachowaniem formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

SIWZ. 

3. Ofertę  należy sporządzić według Formularza Ofertowego, którego wzór stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ.  

4. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 5 ust. 1 oraz 

ewentualne pełnomocnictwo /-wa (jeśli dotyczy).  

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 

 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e  do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, 

z danych ujawnionych we właściwym rejestrze albo przez osobę/y osiadającą/e stosowne 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty 

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych 

do oferty. Podpis powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej (w celu ograniczenia 

wątpliwości Zamawiającego zaleca się używanie pieczęci imiennej).  

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

Tłumaczenie każdego dokumentu misi być pełne (tj. obejmować całą treść dokumentu wraz z 

oznaczeniami, pieczęciami i innymi elementami).  

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę stanowiły całość (były spięte, zszyte, 

oprawione itp.) w sposób uniemożliwiający ich dekompletację oraz w sposób nie powodujący 

nieczytelności któregokolwiek z elementów oferty.  

8. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana osobę/y upoważnioną/e do 

podpisania oferty.  

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być zaparafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do podpisania oferty. 

10. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej i oznaczonej w następujący 

sposób:   

Szkoła Podstawowa Nr 40 

81-055 Gdynia ul. Rozewska 33, Sekretariat  

 

OFERTA NA 

Remont sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawnej 

nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 

Nie otwierać przed dniem 24.06.2019 r. godz. 10.15”. 

 

11. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę oraz adres.  

12. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, 

przed jej otwarciem. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji 

przypadkowego lub omyłkowego otwarcia lub odczytania zawartości ofert, która nie była 

opakowana lub opisana w sposób, o którym mowa w ust. 10.  
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13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. W celu dokonania zmiany oferty, 

Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 10, 

z dodatkowym opisem „Zmiana”. W celu wycofania oferty , Wykonawca przed terminem składania 

ofert wysyła informacje do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty,  pod warunkiem,  że 

informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.   

15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 

153, poz. 1503 z zm.),  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  

17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą „NIE 

UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający zaleca, aby takie 

informacje były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa przekazanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, bez spełnienia powyższego 

wymogu.  

18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takiej sytuacji 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania firm  podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania 

podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia 

podwykonawcom.     

 

ROZDZIAŁ 10 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Miejsce składania ofert. 

Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni, SEKRETARIAT 

81-055 Gdynia, ul. Rozewska 33. 

(czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). 

Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Pzp oferty albo części ofert sporządza się pod rygorem nieważności 

w postaci papierowej ora opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106,138,650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Termin składania ofert. 

Do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. godz.10:15 w siedzibie  Zamawiającego tj.: Szkoła 

Podstawowa nr 40 w Gdyni, 81-055 Gdynia, ul. Rozewska 33 w gabinecie Dyrektora. 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny ofert oraz zaoferowanego okresu gwarancji. Termin wykonania 

zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.sp40gdynia.pl 

informacje dotyczące: 

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny ofert, 

4) zaoferowanego okresu gwarancji. 

 

ROZDZIAŁ 11 Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. W ofercie Wykonawca podaje cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) za wykonanie 

http://www.sp40gdynia.pl/
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całości przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem wartości netto, wartości brutto oraz wartości 

podatku od towarów i usług VAT.  

2. Cena oferty musi uwzględniać wymagania zawarte w SIWZ, być wyliczona na podstawie opisu 

przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. Cenę oferty (cenę brutto) należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp. których 

Wykonawca zamierza udzielić. 

4. Przed obliczeniem ceny Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się 
z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią 

załączniki nr 8 do SIWZ.  

5. Cenę oferty Wykonawca wylicza w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację według kalkulacji 

własnej, z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszej SIWZ. Tak wyliczona cena będzie stanowić 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na 

tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w 

Rozdziale 2 – opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

6. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz 

zgodnego z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając 

doświadczenie i wiedzę zawodową  Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, podatki, rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić. 

7. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacjom.  

8. Płatności nastąpią zgodnie z zapisani umowy, której projekt stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ 12 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

1) I kryterium: cena brutto – waga 60% 

2) II kryterium: okres gwarancji – waga 40%. 

2. Każda z ofert będzie oceniania według powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = Pc + Pg  

gdzie: 

P – łączna ilość punktów 

Pc – ilość punktów w kryterium „cena brutto” 

Pg – ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” 

 

3. Kryterium „cena brutto” - waga 60% 

Opis sposobu oceny ofert : 

 

Pc = Cn / Cb x 60pkt 

 

Pc – ilość punktów w kryterium „Cena brutto” obliczona dla danej oferty 

Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cb – cena badanej oferty 
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Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.  

 

4. Kryterium „okres gwarancji” – waga 40%, 

Opis sposobu oceny ofert: 

Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, zostaną przyznane punkty w kryterium „okres 

gwarancji” w następujący sposób:  

Za każde oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dodatkowe 6 miesięcy 

gwarancji ponad wymagany okres 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

Wykonawca otrzyma dodatkowo punkty jak niżej : 

Nie wpisanie żadnego okresu gwarancji lub wpisanie 36 m-cy – otrzyma 0 pkt. 

42 m-cy – otrzyma 7 pkt.  

48 m-cy – otrzyma 14 pkt.  

54 m-cy – otrzyma 20 pkt.  

60 m-cy – otrzyma 28 pkt.  

66 m-cy – otrzyma 34 pkt.  

72 m-cy – otrzyma 40 pkt.  

Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

 

Przez „okres gwarancji” należy rozumieć oferowany przez Wykonawcę okres liczony w miesiącach, 

obejmujący: gwarancję jakości przedmiotu zamówienia, w którym Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do żądania od gwaranta nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek. Okres ten liczony jest 

od daty odbioru końcowego bez uwag. 

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wykonawca w 

formularzu ofertowym wpisuje oferowany okres gwarancji. Maksymalny oferowany okres 

gwarancji, który będzie podlegać ocenie w niniejszym kryterium, wynosi 72 miesiące. Wykonawca 

może zaoferować dłuższy okres gwarancji, który zostanie wpisany do przyszłej umowy, natomiast w 

kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznane Wykonawcy 40 pkt. 

  

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów (P) na podstawie ww. kryteriów. 

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub 

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

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach.  

8. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ustawy Pzp – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

ROZDZIAŁ 13 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,  w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, upłynął termin do wniesienia odwołania na 

czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 

ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie  odwoławcze. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty.   
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5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

wymaga dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana co najmniej dwa dni przez zawarciem umowy złoży: 

1) projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego, pozwalającego na etapowe zaplanowanie 

realizacji elementów zamówienia i ewentualne dokonywanie płatności częściowych, 

2) aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób przewidzianych do pełnienia 

funkcji Kierownika budowy, 

3) w przypadku wznoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej 

- projekt dokumentu stanowiącego zabezpieczenie, o którym mowa w Rozdziale 14 SIWZ. 

7. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta w zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem, w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto oferty). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy przed jej podpisaniem. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

ty że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: 

17 1440 1026 0000 0000 0034 9305. Wniesienie Zabezpieczenia w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli 

w terminie, o którym mowa w ust. 3 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniądz, zabezpieczenie musi być 

wystawione na Gmina Miasto Gdynia z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka J. Piłsudzkiego 52/54, 

NIP: 586-231-23-26, w której imieniu działa Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni, Gdynia 81-008 

ul. Gospodarska 1. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 

reprezentacji gwaranta. Gwarancja / poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji / poręczenia należy dołączyć na piśmie dokumenty, 

z których wynika stosowne upoważnienie w postaci oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie innej niż pieniądz musi wynikać, że gwarant 

zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę 

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest 

uzasadnione. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 

1) 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu zgłaszania 

roszczeń w tytułu rękojmi za wady.  
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10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

wysokości zabezpieczenia jest zwracana po upływie okresu rękojmi za wady lub po stwierdzeniu 

skutecznego usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi.  

11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ 15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy 

 

1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

innych dokumentów załączonych do oferty.  

4. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w § 12 projektu umowy. 

 

ROZDZIAŁ 16 Informacja dotycząca powierzenia zamówienia podwykonawcom 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) 

podwykonawców. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca podał, o ile 

są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówieni, a także przekazać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zobowiązany jest, również w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur / rachunków, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia lub zmiany.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 



Znak sprawy: 2/2019 

 

15 

 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

 

ROZDZIAŁ 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

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

przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 

której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzonej odpowiednio  własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6.  Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

Pzp dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 

zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

9. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.  

 

ROZDZIAŁ 18 Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  zgodnie   

z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  

kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  

osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE 

(RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. Karola 

Olgierda Borchardta z siedzibą w Gdyni (81-055) przy ul. Rozewskiej 33. 

2. Obowiązki Inspektora ochrony danych pełni Pan Marcin Zawisza a kontakt z nim jest możliwy za 

pośrednictwem poczty e-mail: inspektorod@sp40gdynia.pl. 

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą 

prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu 

oraz następujące przepisy prawa: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z 

późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,  

z późn. zm.); 
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3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. 

U. poz. 1126), 

4) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 217, z późn. zm.).  

4. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane 

będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Dokumentacja składana w trakcie postępowania 

stanowi w całości informację publiczną i może być udostępniania na zasadach określonych w 

Ustawie  z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej.  

Ograniczenie dostępu do Państwa danych  o których mowa wyżej może wystąpić jedynie  

w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 

1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z 

późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Udostępnienie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale może stanowić niezbędny warunek do 

wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w zakresie danych identyfikacyjnych 

firmę przedsiębiorcy).  

7. Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

8. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależeniu do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych 

Załącznik nr 7  Wykaz osób 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa oraz STWiOR  

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót 

Załącznik nr 10 – Projekt umowy  

 

 

 

 

 

SIWZ zatwierdził:  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 40 

Dorota Haase 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
   pieczątka firmowa Wykonawcy  

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 40 w Gdyni 

ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  

 

Remont sal zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy 

ul. Gospodarskiej 1  
 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

adres:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: ………………………………………… 

NIP:  ………………………………………………………… Regon: ………………………………………………………….. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:  

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

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

numer telefonu:…………………………………………   numer  faksu:…………………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (inny niż adres siedziby Wykonawcy): 

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

 
1. Oferuję/-my realizację przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtowa cenę brutto w wysokości:  

……….................. zł (słownie : ......................................................................... złotych), 

w tym ……..% stawka podatku od towarów i usług VAT w wysokości : ………………….. zł,  

cena netto: …………… zł.  

 

2. Zobowiązuję /-my się do udzielenia ……….* miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia. 

* Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert i nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Wykonawca 

może zaoferować 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie wypełni ww. 

pozycji lub wpisze inny niż wyżej wskazany okres gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował 

wymagany minimalny okres tj. 36 miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

Maksymalny oferowany okres gwarancji, który będzie podlegać ocenie wynosi 72 miesiące. Wykonawca może 

zaoferować dłuższy okres gwarancji, który zostanie wpisany do przyszłej umowy, natomiast w kryterium „okres 

gwarancji” zostanie przyznane Wykonawcy 40 pkt.  

3. Oświadczam/-my, że wskazana cena brutto obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 

określonego przez Zamawiającego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła 

ich pochodzenia.  

 

4. Oświadczam/-my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego, a zaoferowana cena nie jest ceną dumpingową i nie 

stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). 
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5. Oświadczam/-my, że: 

1) Przedmiot zamówienie zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia do 

dnia 31.08.2019 r i zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w Projekcie umowy, 

2) zapoznałem/-liśmy się z warunkami zamówienia, treścią SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do nich 

zastrzeżeń; 

3) zdobyłem /-liśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia, 

4) jestem /-śmy związany/-ni złożona ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

5) zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, 

przyjmuję/-emy go bez zastrzeżeń i we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu 

zobowiązuję/-emy się do podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ; 

6) jestem / jesteśmy: mikro przedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą*. 
* niepotrzebne skreślić 

 

6. Oświadczam /-my, że zamówienie zrealizuję/ -emy sam/sami /przy udziale podwykonawców: 

1) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
   (część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy) 

2) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
   (część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy) 

3) ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
   (część powierzonego zamówienia i firma podwykonawcy) 

 

7. Zostałem/-liśmy poinformowany/-ni, że mogę /-żemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 

zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

 

8. Oświadczam/-my*, że niniejsza oferta zawiera na stronach ________________ informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
 

9. Oświadczam/-my, że jestem/jesteśmy: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim 

przedsiębiorcą*. 
 * niepotrzebne skreślić 

 

10. Niniejszą ofertę zawiera ________ kolejno ponumerowanych stron. 

 

11. Załącznikami do oferty są niżej wymienione dokumenty i oświadczenia, które należy rozumieć jako  

aktualne i wskazane prze ze mnie/ przez nas w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania: 

1) …………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………… 

      miejscowość, data                                                                          

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

czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 

 

_______________________________________ 

     ( pieczęć firmowa )         miejscowość i  data)  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

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

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont sal 

zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni 

przy ul. Gospodarskiej 1, oświadczam / -my co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam/-my, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ust. 1 Rozdziału 4 IWZ. 

 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

 

INFORMACJA W ZAWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam/-my, że w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w ust. 1 Rozdziału 4 SIWZ polegam/-y na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:   

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

………………….......………………………………………………………………….….., w następującym 

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

 
………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

 

 

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
_______________________________________ 

     ( pieczęć firmowa )         miejscowość i  data)  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, 

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

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont sal 

zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni 

przy ul. Gospodarskiej 1,  oświadczam / -my co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 

12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. Oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                        

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

Oświadczam/-my, że zachodzą w stosunku do mnie / nas podstawy wykluczenia z postepowania na 

podstawie art. …..ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Jednocześnie oświadczam/-my, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem/podjęliśmy  następujące  środki naprawcze: 

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

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

 

 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                        

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

  

Oświadczam/-my, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuje/-my się w niniejszym 

postępowaniu tj.: ……………………………………..……………………………………………………... 

………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę /firmę, adres, 
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a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG) nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                        

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

 
 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

_______________________________________ 

     ( pieczęć firmowa )         miejscowość i  data)  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 O PRZYNALEŻENIU LUB BRAKU PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, 

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 

otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont sal 

zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni 

przy ul. Gospodarskiej 1, oświadczam / -my, że: 

 

   Nie należę/-ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.)*. 

 
 ………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

  Należę/-ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów* (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.). i w załączeniu przedstawiam/-y listę 

podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły ofertę:  

 

Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej  

L.p. Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej  

1  

2  

 

 
………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                     

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną Wykonawcy lub osoby/osób  

właściwie do tego upoważnionej/upoważnionych   

 

* - zaznaczyć [X] właściwą opcję, pozostałe skreślić  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

         ( pieczęć firmowa podmiotu  

          udostępniającego zasoby)       

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU  DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Uwaga! 

Zamiast niniejszego dokumentu można przedstawić inne dokumenty, które określą w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

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

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą.  

 

 

 

Ja:  

……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby /osób upoważnionej /-ych do reprezentowania podmiotu) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ Pesel, KRS/CEiDG) 

 

zobowiązuje /-my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia:  

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(określenie zasobu: zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

 

w trakcie wykonywania zamówienia, którego przedmiotem jest remont sal zajęć, holi, klatek 

chodowych i innych pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy 

ul. Gospodarskiej 1, na następujących zasadach: 

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następujący sposób:  

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

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

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

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia: 

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

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

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

3. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

4. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

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

 

 

 
………………………………………………………… 

   miejscowość, data                                                                          

                              ………………………………………………… 
czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis wraz 

z pieczęć imienną podmiotu udostępniającego  lub 

osoby/osób właściwie do tego upoważnionej 

/upoważnionych   

 



Znak sprawy: 2/2019 

 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 
_______________________________________ 

     ( pieczęć firmowa )               ( miejscowość i  data)  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont sal zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1, poniżej przedstawiam wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej 

roboty wymagane w Rozdziale 4 ust.1 pkt. 3 lit. a Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

L.p. 
Rodzaj i zakres zrealizowanej roboty 

budowlanej 

Nazwa i adres podmiotu, 

na rzecz, którego robota 

została wykonana 

Wartość roboty 

brutto 

(w PLN) 

Miejsce wykonania 

roboty 

Data wykonania roboty 

(od …..do ……) 

(dzień-miesiąc-rok) 

Doświadczenie własne 

Wykonawcy / Wykonawca 

polega na zdolnościach 

zawodowych innych 

podmiotów1 

1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 

      własne / oddane do 

dyspozycji2 

      własne / oddane do 

dyspozycji2 

      własne / oddane do 

dyspozycji2 
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      własne / oddane do 

dyspozycji2 

 
Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne, jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie 

spełnienie opisanego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. a lub c lub e SIWZ warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione zamówienia zostały wykonane należycie.  

 
1  - w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu zdolności technicznej lub zawodowej na potrzeby realizacji zamówienia (wzór – załącznik nr 5 do IWZ) 

 
2 – niewłaściwe skreślić  

 
 

 

 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                     ………………………………………………… 

     czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis  

     wraz z pieczęć imienną podmiotu udostępniającego  lub osoby/osób 

      właściwie do tego upoważnionej /upoważnionych   

          

        

 

 

Uwaga! Niniejszy Wykaz robót budowlanych składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je 

Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

                                           

 

 

  

 

 

 

 



Znak sprawy: 2/2019 

 

28 

 

  Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 
_______________________________________ 

     ( pieczęć firmowa )               ( miejscowość i  data)  

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont sal zajęć, holi, klatek chodowych i innych pomieszczeń 

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1, poniżej przedstawiam wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, obejmujący co najmniej osoby wymagane w Rozdziale 4 

ust.1 pkt. 3 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

L.p. Imię i nazwisko  Pełniona funkcja 
Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, uprawnienia 

zawodowe, wykształcenie 

Informacje o podstawie 

dysponowania osobą 

(np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie itp.) 

1. 2. 3. 4. 5.  

1 

 

Kierownik budowy 

1. kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

2. doświadczenie:………………………………… 

3. uprawnienia zawodowe: ……………………….. 

4. wykształcenie: ………………………………… 

 

2 

 

 

  

Uwaga: Informacja o podstawie do dysponowania osobą wskazaną w wykazie – należy podać czy jest to np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, czy też osoba podana w 

wykazie, zostanie udostępniona przez inny podmiot. W przypadku, gdy Wykonawca polega  na osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 

udostępnionych przez inne podmioty, do wykazu należy dołączyć, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

wskazanych w wykazie osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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Oświadczam/-my, że osoba/-y wymienione w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane ważne 

uprawnienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 3 lit. b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

………………………………………………………… 
      miejscowość, data                                                                     ………………………………………………… 

     czytelny podpis (imię i nazwisko) lub podpis  

     wraz z pieczęć imienną podmiotu udostępniającego  lub osoby/osób 

      właściwie do tego upoważnionej /upoważnionych   

          

        

 

 

Uwaga! Niniejszy Wykaz osób składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je Pełnomocnik 

w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


