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Rozdział 1.
Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz.
831, 996 oraz 1020) zwanej dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.

Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń
oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i
klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych na
działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Istniejące zaawansowanie – stan surowy otwarty hali i łącznika. Wykonano wszystkie
ściany zewnętrzne, konstrukcje żelbetowe, część ścianek działowych.
Szczegółowe zakresy prac zawarte są w branżowych projektach budowlanych i konstrukcyjnych.
1) projekt budowlany część architektoniczna
2) projekt budowlany część konstrukcyjna
3) projekt budowlany część drogowa
4) projekt budowlany część sanitarna – przyłącza wod-kan
5) projekt budowlany część sanitarna – instalacje co, wentylacje, wod-kan, cwu,
6) projekt instalacji GPWC
7) projekt budowlany część elektryczna
8) projekt instalacji teletechnicznej, niskoprądowe
9) projekt technologii
10) projekt akustyki oraz elektroakustyki
11) przedmiary robót- jako element pomocniczy,
12) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
13) projekt aranżacji i wykończenia wnętrz, elewacji, wizualizacji i zagospodarowania
terenu
14) wykaz zieleni
15) rysunek –przyłącze energetyczne dodatkowe
Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w części hali sportowej i
2- kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 20° nad halą sportową oraz jednospadowy o spadku 12° nad częścią socjalnosanitarną i częścią sportową, oraz z dachem jednospadowym nad łącznikiem i klatką
schodową o spadku 19,4. Projektowany budynek hali o wymiarach 24,15mx45,02m i wysokości w kalenicy 11,16m od projektowanego poziomu posadzki. WYMAGANIA
IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ
ENERGII dla stosowanych materiałów oraz ostatecznej charakterystyki obiektu muszą być
nie gorsze niż obowiązujące od 1 stycznia 2017r. (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18
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Zestawienie powierzchni i kubatury część projektowana:
- powierzchnia zabudowy projektowana
1 744,76 m2
- powierzchnia użytkowa projektowana
2 266,12 m2
- kubatura projektowa
15 151,27 m3
Ze względu na charakter prac zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
Ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dokonując wyceny zadania musi uwzględnić wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach,
dokumentacji projektowej.
2. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieżności pomiędzy dokumentami wiodącym w kolejności jest projekt konstrukcyjny
i specyfikacja wykonania i odbioru robót a w szczególności wizualizacje, projekt
wykończenia i aranżacji wnętrz, elewacji, zagospodarowania terenu które oddają
ostateczne oczekiwania Zamawiającego co do wyglądu przedmiotu umowy oraz roboty
które wynikają z wiedzy technicznej. Ze względu na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia przedmiar może być traktowany jedynie jako element
pomocniczy i nie może stanowić podstawy do odmowy realizacji prac, dostaw
lub dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia jeżeli nie zostały one
wyszczególnione w przedmiarze lub niedoszacowane a które są widoczne na
dokumentacji
3. Dokumentacja może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy P.z.p. dopuszcza
składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji,
pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach
użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym
samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się
nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca,
który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie
materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w
ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne.
4. Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.
Zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot
zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
3) użyte materiały określone w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być w I gatunku jakościowym,
mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających
sprawność eksploatacyjną.
4) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi
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przepisami. Dokumenty powyższe Wykonawca, któremu zostanie udzielone
przedmiotowe zamówienie musi dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze
końcowym zadania.
5) Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub montażem urządzeń Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego i
końcowego.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Zaleca się zapoznanie z miejscem wykonania robót i sprawdzenie w terenie
warunków wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie koszty związane z
dokonaniem wizji lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót ponosi Wykonawca),
2) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
3) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych
zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zatrudnione przez niego
osoby oraz podwykonawców,
5) Wykonawca określi telefony kontaktowe, nr faksów i adresy mailowe oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
6) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania
części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu),
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8) Wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy
podwykonawczej przedłoży ją zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu,
9) Zabrania się zatrudniania przez Wykonawcę podwykonawców oraz dalszego
podzlecania robót przez podwykonawców dalszym podwykonawcom bez
uzyskania akceptacji Zamawiającego.
10) Wykonawca będzie w imieniu Zamawiającego zobowiązany do uzyskania
wszelkich decyzji na użytkowanie obiektu wydane przez właściwe organy.
11) Strony zamierzają regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie odbywać
narady koordynacyjno-techniczne. Narady będą odbywać się na terenie budowy,
w biurze Wykonawcy, o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej. Spotkaniom
będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego, który sporządzał będzie
protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego
zakończeniu. Uczestnicy spotkania będą zobowiązani do podpisania protokołu ze
spotkania bezpośrednio po jego przedstawieniu do podpisu. Ze strony
wykonawcy w spotkaniach muszą brać udział kierownicy robót których mowa w
pkt.3.2. SIWZ.
12) Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na prowadzenie spotkań poświęconych
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prowadzeniu robót i wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań
dla minimum 12 osób i zapoznawania się z dokumentami;
6. Wymagania dotyczące gwarancji:
1) Wykonawca obejmie gwarancją całość wykonanych prac na okres wskazany w
druku oferty. Przez całość przedmiotu umowy Zamawiający rozumie wszelkie
wykonane roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia oraz
wszystkie dostarczone i uruchomione urządzenia,
2) Udzielona prze Wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia
wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń
Zamawiającego związanych z udzieloną gwarancją odpowiada Wykonawca
solidarnie z podwykonawcą,
3) Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru
całości zamówienia,
4) Jeżeli okresy gwarancji na urządzenia, udzielane przez ich producentów, są
dłuższe niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie
okres gwarancji udzielony przez producenta urządzenia.
5) Jeżeli okresy gwarancji na urządzenia, udzielane przez ich producentów, są
krótsze niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie
okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.
6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami
odbioru końcowego.
7) Wykonawca zabezpieczy i poniesie koszty serwisu na zainstalowane przez
siebie urządzenia, sprzęt i instalacje zgodnie z warunkami serwisu
Uwaga w związku z tym, że w przedmiary są opracowane w formie uproszczonej, w
przypadku gdy oferent uzna za konieczne Zamawiający dopuszcza możliwość swobodnego uzupełniania pozycji w kosztorysach przez Wykonawców zgodnie z jego
uznaniem. Zamawiający prosi o dołączenie kosztorysów ofertowych do oferty w
wersji edytowalnej (płyta CD) Brak dołączonych kosztorysów lub braki pozycji, błędy w wycenie ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będą podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca który zostanie wybrany do realizacji zadania
będzie miał obowiązek opracowania kosztorysu ofertowego, który jest obligatoryjnym załącznikiem do umowy
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.31.00.00-3, 45.31.40.00-1,
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Program Rozwój Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
8. Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych gdyż podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
11. Zatrudnienie na umowę o pracę
11.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10
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osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania.
11.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Roboty związane z pracami wykończeniowymi
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i niskoprądowej
Roboty zwiane z wykonaniem instalacji sanitarnej
Roboty związane z instalacji cieplnej
Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego
Roboty związane z dociepleniem ścian
Roboty związane z wykonaniem GPWC
Roboty związane z wykonaniem sytemu nagłośnienia i akustyki
Roboty związane z wykonaniem utwardzenia terenu

11.3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi Zamawiającemu kopie umów
zawartych z osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane
z realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te muszą
być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.
11.4. W trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 11.1. Wykonawca w terminie 5 dni na
każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu kopie umowy o
pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt.11.1. Wykonawca powinien
uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w pkt.11.1 zgodę na
dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. Dodatkowo Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu
Druk DRA i do tego załącznik RCA z elektronicznym lub pocztowym dowodem
przesłania z którego będzie wynikła dowód opłacenia skałek do ZUS za osoby o
których mowa w pkt.11.1.
11.5. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez
Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia
Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace dokumentujących świadczenie
pracy oraz druku ZUS DRA i załącznika RCA, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00zł. Kara będzie naliczana
za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia
na umowę o prace osób o których mowa w pkt 11.1.

Rozdział 3.
Termin wykonania zamówienia
Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2018r. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych, co do rodzaju w § 8 projektu umowy.

Rozdział 4.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej, oraz zdolności technicznej lub zawodowej
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2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający żąda, aby wykonawca:
a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 3 000 000 złotych.
b) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 2 000 000,00zł
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda, aby wykonawca:
3.1) wykazał iż zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego
o kubaturze nie mniejszej niż 12 000,0m3 i jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości robót na kwotę nie
mniejszą niż 4 000 000,00zł (cztery miliony złotych brutto) – oba warunki może spełniać jedno zadanie
3.2.) dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za
kierowanie robotami budowlanymi
3.2.a) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadającą co najmniej 5 –
letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu
funkcji kierownika budowy/ robót.
3.2.b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadającą co najmniej
5 – letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu
funkcji kierownika budowy/ robót.
3.2.c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) posiadającą co najmniej 5 –
letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień) w pełnieniu
funkcji kierownika budowy/ robót.
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała więcej niż jeden rodzaj uprawnień. Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba
wskazana przez Wykonawcę posiadała niektóre lub wszystkie wymagane
uprawnienia.
4. Poleganie na potencjale innego podmiotu
4.1.Wykonawca może 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, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3.Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4.5.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 że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.4.1.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 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.4.1.
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Rozdział 5
Wykluczenie wykonawców
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, wobec
których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec
którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
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.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366
ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, z późn. zm.);
2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. Ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1
pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie
niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
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, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną
nie niższą niż 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, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odset-
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3.

4.

5.

6.

kami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13
lit. d,
b) w art. 24. ust. 1 pkt 15,
c) w art. 24.ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5
pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 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, jeżeli 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.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.ust. 1
pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
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że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11
do SIWZ.

Rozdział 6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełniania warunków
udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do
SIWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczeń, o którym mowa w ust. 1 i ust.2 zobowiązany jest każdy z wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie ma potwierdzić spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 i ust.2.
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1 i ust.2.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę̨, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie,
aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 5 do
SIWZ)
6.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ( zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 4 do SIWZ)
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6.3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub
kadry kierowniczej wykonawcy ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr. 4
do SIWZ)
6.4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert
6.5. Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
6.6 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;

Rozdział 7.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w pkt. .

Rozdział 8.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
 pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
 faksem (nr 25 759 59 38)
 drogą elektroniczną (adresy: m.gasiorowski@ceglow.pl, d.uchman@ceglow.pl przy
czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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wpłynął po upływie terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego), Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
11. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej.
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – IZP.272.17.2016
14. SIWZ została opublikowana na stronie: www.ceglow.pl oraz można ją także odebrać w
siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów w pok. nr. 5, w godzinach
urzędowania Zamawiającego.
15. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Dariusz Uchman tel. 25 759 59 43, fax 25 759 59 38, e-mail d.uchman@ceglow.pl
Mirosław Gąsiorowski tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38, e-mail:
m.gasiorowski@ceglow.pl

Rozdział 9.
Wymagania dotyczące wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy tysięcy).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r., poz. 359).
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy
może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego
wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
5. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia
udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016r., poz. 359) należy dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując
ją: „Wadium – przetarg nieograniczony na Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu
użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem
terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II
etap.”
6. Sposób wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu:
Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku BS Mrozy o/Cegłów 46 9227 0004 0000 1238 2000 0510 z dopiskiem: Wadium
w przetargu nieograniczonym na Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie
hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i
budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania
przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla
wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty
7. Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 4a ustawy
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, po
podpisaniu przez Wykonawcę umowy
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9. Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu
wadium w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku
bankowego, na który należy przelać kwotę wadium.

Rozdział 10.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od
dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 11.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę na druku stanowiącym załacznik nr 1 do SIWZ należy umieścić w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Urząd Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
OFERTA NA
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz
rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką
schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych
ZNAK SPRAWY: IZP.272.17.2016 – II etap
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
04.11.2016r. godz. 10:30
2. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ,
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
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d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu
wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. i 4.5
SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów
przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
f) formularz cenowy stanowiący załacznik nr 10 do SIWZ.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
4.1.Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów co zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając stosowne oświadczenie w
którym wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.1.Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej SIWZ.
5.2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
5.3 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
5.4.Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną/e osobę/y, dla której/ych upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.5.Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

5.6 Zamawiający wymaga, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 12.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319
Cegłów, parter kancelaria ogólna, w terminie do dnia 04.11.2016 roku, godz.
10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, pok. sala
konferencyjna, 04.11.2016 roku, godz. 10:30
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4, w Sali konferencyjnej
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 13.
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i
słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, zapisów umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny
ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu
zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca
na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
4.1 Oczywiste omyłki pisarskie;
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4.2 Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
4.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
7. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
8. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z :
a) Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.
b) Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami
z tym związanymi włączając straty i transport na budowę.
c) Kosztami prób, nadzorów i odbiorów.
d) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów
i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.
e) Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb
wykonania robót objętych umową.
f) Maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze.
9. Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu uzyskania informacji koniecznych do obliczenia ceny, przygotowania ofert i zawarcia umowy. Koszty
związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na teren budowy i swobodne zbieranie
informacji.

Rozdział 14.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Kryterium I - cena waga 60%,
Kryterium II - gwarancja na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (inne niż
konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej i rękojmię na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia)
waga 10%
Kryterium III – okres serwisowania urządzeń, instalacji i sprzętu – waga 10%
Kryterium IV – gwarancja na konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na
hali sportowej i rękojmia na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane
materiały i urządzenia. – waga 20%
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych
kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:
O = C + G1 + S + G2, gdzie:
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O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za wszystkie kryteria oceny ofert
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
G1 = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (inne niż konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz
podłogę na hali sportowej i rękojmię na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia)
S = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres serwisowania urządzeń
oraz sprzętu i instalacji
G2 = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja na konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej i rękojmie na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia.
Kryterium I - cena
C.min.
C = ------------------ x 60
C bad
C min. – cena brutto oferty najtańszej
C bad. – cena brutto oferty badanej

Kryterium II – gwarancja na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (inne
niż konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej i rękojmie na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia)
G1OB
G1 = ----------------- x 10pkt
G1M
gdzie:
G1 – ilość punktów przyznanych ofercie
G1OB – okres gwarancji w miesiącach zadeklarowany w ofercie badanej
G1M – najdłuższy zadeklarowany w ofertach okres gwarancji w miesiącach
Uwaga: zadeklarowany okres nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Maksymalny
okres który będzie punktowany to 60 miesięcy.
Kryterium III - ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium okres serwisowania urządzeń oraz sprzętu i instalacji
SOB
S = ----------------- x 10pkt
SM
gdzie:
S – ilość punktów przyznanych ofercie
SOB – okres serwisowania urządzeń, instalacji i sprzętu w miesiącach zadeklarowany
w ofercie badanej
SM – najdłuższy zadeklarowany w ofertach okres serwisowania urządzeń, instalacji i
sprzętu w miesiącach
Uwaga: zadeklarowany okres nie może być krótszy niż 24 miesiące. Maksymalny
okres który będzie punktowany to 48 miesięcy).
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Kryterium IV – gwarancja na konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz podłogę
na hali sportowej i rękojmia na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane
materiały i urządzenia
G2OB
G2 = ----------------- x 20pkt
G2M
gdzie:
G2 – ilość punktów przyznanych ofercie
G2OB – okres gwarancji i rękojmi w miesiącach zadeklarowany w ofercie badanej
G2M – najdłuższy zadeklarowany w ofertach okres gwarancji i rękojmia w miesiącach
Uwaga: zadeklarowany okres nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Maksymalny
okres który będzie punktowany to 84 miesięcy.

Rozdział 15.
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Rozdział 16
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr. 6 do SIWZ.

Rozdział 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być wnoszone
według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach, określonych w
art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych , tj:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r., poz. 359).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 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 bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez
upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Z treści dokumentu winno
wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja stanowi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ( w tym roszczeń dotyczących
zastrzeżonych kar umownych) oraz roszczenia z tytułu rękojmi.

Rozdział 18
Inne informacje
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych,
2) zawarcia umowy ramowej,
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Rozdział 19
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone
w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
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Załączniki do SIWZ
1. Druk oferty
2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Wykaz osób
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych
6. Projekt umowy,
7. Projekty budowlane,
8. Przedmiary robót,
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej
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Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „ Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą na
budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na
warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za kwotę:
............................................................................... zł brutto
słownie złotych:
..............................................................................................................………………………
……………………………………………………………………. brutto
Cena zawiera podatek 23% VAT, w kwocie .............................................zł.
Udzielam………………….. miesięcy gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane materiały (inne niż konstrukcja dachu wraz z pokryciem oraz podłogę na hali sportowej i rękojmie na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia)
Zobowiązuję się do ………………… miesięcznego okresu serwisowania urządzeń, instalacji i sprzętu
Udzielam ……………… miesięcy gwarancji na konstrukcję dachu wraz z pokryciem oraz
podłogę na hali sportowej i rękojmi na wszystkie wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia
Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.05.2018r. włącznie
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
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podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) …..
b) …..
c) …..
8) Nazwy i adresy podwykonawców……………
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:


Nazwa i adres WYKONAWCY :
.........................................................................................................................................
........................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.........................................................................................................................................
......
7)

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail ................................................................................................
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Cegłów
ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
Wykonawca:
………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa szkoły ze
zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły polegającą
na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu
i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap, prowadzonego przez Gminę Cegłów oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale 4 ust 2 i 3 .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Rozdziale 4 ust 2 i 3 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Cegłów
ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „ Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz
rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3,
131/9, 131/10 – II etap, prowadzonego przez Gminę Cegłów oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap
(podpis)

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

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wyklu-

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

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

Wykazu robót budowlanych
Opis
przedmiotu zamówieL
nia
(zp uwzględnieniem
wykazania
.
realizacji
określonego zakresu)

Całkowita
wartość brutto
roboty budowlanej
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Nazwa Odbiorcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB
Nazwisko i imię

L
P

Funkcja w
realizacji
zamówienia

Zakres i okres
doświadczenia

Opis posiadanych
kwalifikacji zawodowych

Podstawa dysponowania osobami

Ponadto oświadczam , że:
Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…... spełnia
wymagania stawiane przed Kierownikiem robót budowlanych, gdyż posiada wymagane
uprawniania budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na
warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

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

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

IZP.272.21.2016– Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc
parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap

Załącznik nr 10 do SIWZ
Znak sprawy IZP.272.21.2016

………………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz: …….................................................................................
................................................................................ ........................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„ Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń
oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap”
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty
wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa (firma)

Adres siedziby

.............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

* - nieodpowiednie skreślić

