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ROZDZIAŁ I.  
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE. 
 

Dane Zamawiającego: 

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

Adres: 95-200 Pabianice  ul. Ostatnia 15a 

Telefon: (42) 215-62-53 

Fax: (42) 215-60-10 

Poczta elektroniczna: spnr14@post.pl 

Strona WWW: http://spnr14pabianice.pl/ 

Numer NIP: 731-12-35-588 

Numer Regon: 000213925 

 

Informacje wstępne: 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający: 

1. Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 

2. Dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, 

3. Nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, 

4. Przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67  

ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego; 

zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z 

Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu robót budowlanych dla przedmiotowego 

zadania a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie 

uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 50% 

zamówienia podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego 

jeśli zajdzie taka konieczność. 

5. Nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, nie 

mniej żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.   

8. Wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat, w oparciu o umowę o pracę w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.)) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia obejmującego 

wykonanie robót ogólnobudowlanych tynkarskich i malarskich. 

Okres zatrudnienia osób przewidzianych odpowiednio do realizacji w/w czynności powinien być nie 

krótszy niż czas-okres realizacji zamówienia. Minimalna miesięczna ilość osób zatrudnionych do 

realizacji zamówienia w oparciu o umowy o pracę nie może być niższa niż 5. 

Sposób dokumentowana zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań – określa wzór umowy. 

9. Informuje, że wszelkie rozliczenia między stronami, tj. między Zamawiającym, a Wykonawcą będą 

prowadzone w PLN. 

10. Nie przewiduje wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

http://spnr14pabianice.pl/spnr14@post.pl
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11. Najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie będzie badał, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II.  
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 

29.01.2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III.  
 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem wybranych 

pomieszczeń klasowych, korytarzy oraz klatek schodowych i pomieszczenia kuchni w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 14, zlokalizowanego przy ulicy Ostatniej 15a w Pabianicach. 

2. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Sale lekcyjne (3 pomieszczenia). 

a) Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. 

b) Przygotowanie i naprawa starych  tynków wewnętrznych.  

c) Gruntowanie podłoży.  

d) Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych. 

e) Gruntowanie podłoży pod malowanie. 

f) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. 

g) Malowanie lamperii.  

h) Demontaż-usunięcie starego parkietu drewnianego.  

i) Gruntowanie podłoży oraz wykonanie wylewki samopoziomującej.  

j) Zabezpieczenie podłoża przed położeniem wykładziny. 

k) Ułożenie wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany.  

l) Zakup i montaż 12 szt. nakładek na parapety.  

m) Zakup i montaż rolet wewnętrznych okiennych. 

n) Wymiana 6 sztuk kaloryferów.  

2.2. Świetlica szkolna: 

a) Malowanie farbami emulsyjnymi.  

b) Malowanie lamperii.  

2.3. Kuchnia szkolna: 

a) Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów.  

b) Gruntowanie podłoży.  

c) Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych.  

d) Gruntowanie podłoży pod malowanie.  

e) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. 

2.4. Korytarze: 

a) Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. 

b) Przygotowanie i naprawa starych  tynków wewnętrznych.  

c) Gruntowanie podłoży.  
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d) Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych. 

e) Gruntowanie podłoży pod malowanie. 

f) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. 

g) Malowanie lamperii.  

h) Demontaż-usunięcie starego parkietu drewnianego.  

i) Gruntowanie podłoży oraz wykonanie wylewki samopoziomującej.  

j) Zabezpieczenie podłoża przed położeniem wykładziny. 

k) Ułożenie wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany.  

l) Zakup i montaż 4 szt. nakładek na parapety. 

m) Wymiana stolarki drzwiowej – 12 szt. 

2.5. Klatka schodowa: 

a) Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów. 

b) Przygotowanie i naprawa starych  tynków wewnętrznych.  

c) Gruntowanie podłoży.  

d) Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych. 

e) Gruntowanie podłoży pod malowanie. 

f) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. 

g) Malowanie lamperii.  

h) Zabezpieczenie podłoża przed położeniem wykładziny. 

i) Ułożenie wykładziny podłogowej z wywinięciem na ściany.  

j) Zakup i montaż 6 szt. nakładek na parapety. 

3. Zakres prac oraz wymagania realizacyjne określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która 

składają się: 

a) Dokumentacja techniczna (materiały zgłoszeniowe + opracowanie pn. „Sposób naprawy pęknięcia na 

drugim piętrze w narożniku ściany zewnętrznej podłużnej zachodniej i ściany poprzecznej południowej 

przy klatce schodowej w budynku SP nr 14”) - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 

c) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) 

przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów 

Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty 

wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot 

zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie 

wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 

5. Uwagi realizacyjne: 

a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. 

c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać 

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. 

d) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich 

producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych 

do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze 

robót. 

e) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a 

następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do 

ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 

f) Parametry montowanej wykładziny nie mogą być gorsze niż n/w:  
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- grubość całkowita nie mniej niż 2,00 mm, 

- gramatura całkowita nie mniej niż 2700 gr/m2, 

- wgniecenie resztkowe nie mniej niż 0,02 mm, 

- klasa antypoślizgowości nie mniej niż R9 

- wzór bezkierunkowy nie wymagający żadnych dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres 

użytkowania, 

- klasa użytkowa T. 

6. Warunki finansowe rozliczeń: 

a). Zamawiający przewiduje dokonanie jednorazowej płatności, na podstawie otrzymanej, prawidłowo 

wystawionej faktury, 

b). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, 

c). Do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w 

tym:  

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów 

dopuszczonych  do  obrotu, 

- dokumenty potwierdzające wbudowanie  materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

- gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i  wyroby. 

d). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo 

wystawionej faktury (rachunku), 

e). Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa 

zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie 

wartość zobowiązania. 

7. Kod CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane. 

 

Uwaga:  

1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż 

podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W 

przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy 

traktować je jako przykładowe. 

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na 

swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej 

terenu budowy poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy 

oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru 

prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych 

(trzecich). 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV.  
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
 

Termin realizacji zamówienia - do 60 dni, począwszy od dnia 01.07.2017 roku, Ostateczny termin końcowy 

realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia 
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terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny 

merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. Zamawiający dopuszcza 

możliwość skrócenia terminu realizacji, ale nie krócej niż do 30 dni – zaproponowany po maksymalnym 

skróceniu termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 30 dni, począwszy od dnia 01.07.2017 roku. 

Zaproponowanie okresu realizacji zamowienia dłuższego niż 60 dni lub krótszego niż 30 dni, będzie oznaczać 

złożenie oferty o treści niezgodnej z treścią siwz – oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V.  
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

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

1.1. Nie podlegają wykluczeniu. 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, które wykorzysta do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, 

to w tym okresie zrealizował minimum 3 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe 

(modernizacyjne) i/lub inwestycyjne budowlane w obiektach kubaturowych (tj. remont i/lub 

przebudowa i/lub budowa obiektów kubaturowych) o wartości brutto każdej z nich równej 

minimum 100.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

2. Warunek dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

- minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – w 

specjalności konstrukcyjnej. 

- minimum jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – w 

specjalności instalacji sanitarnych. 

2. Dodatkowe informacje: 

2.1. 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 realizacje zamówienia. 

2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w Rozdziale V, punkt 1 podpunkt 1.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

muszą spełniać Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
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2.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V, punkt 

1, podpunkt 1.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosownych sytuacjach 

oraz w odniesieniu do całego 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. 

2.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w Rozdziale V, punkt 1, 

podpunkt 2.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpi wyłącznie w przypadku 

kiedy: 

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

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. 

b) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-23 ustawy PZP. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI.  
 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
 

1. Do oferty (złożonej według wzoru zamieszczonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert n/w oświadczenia i 

dokumenty: 

a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w zakresie 

wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór w siwz), 

b) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - w zakresie wskazanym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór w siwz), 

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym 

mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(jeśli dotyczy), 

d) Kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego 

w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych 

w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub 

szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, 

M, S, 

e) Formularz cenowy (według wzoru zamieszczonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). 

Informacje zawarte w oświadczeniach z punktów a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w 

Rozdziale VI, punkt 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wskazane oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1, 

podpunkt b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1, 

podpunkt b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. 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 następujących 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 

5.1. Aktualną i opłaconą polisę, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. b 

niniejszej SIWZ. 

5.2. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego 

określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część pierwsza) niniejszej SIWZ, z podaniem przedmiotu, 

miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz 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. Jeżeli Wykonawcy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

5.3. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c 

(część druga) 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. Jeżeli Wykonawcy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia według wzoru wskazanego w SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

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

7. 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). 

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI, punkt 1 niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

9. Wszystkie w/w dokumenty (o ile to jest konieczne) składać należy w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

10. W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie 

stosownego pełnomocnictwa. 
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11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału 

w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto ustanawiają oni 

Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców winno by załączone do oferty. W przypadku złożenia oferty przez 

konsorcjum, należy pamiętać o następujących zasadach: 

a) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).  

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swojej treści minimum następujące 

postanowienia: 

 określenie celu gospodarczego i zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności w sposób czytelny , nie 

budzący żadnej wątpliwości 

 określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji zamówienia; 

 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz rękojmi i gwarancji; 

 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

12. Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów podanych w walucie innej niż PLN, przeliczanie 

wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII.  
 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla 

których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało 

doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca 

wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 

informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał. 

Korespondencję pocztową związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego, 

wskazany na stronie tytułowej. Korespondencję elektroniczną można kierować na adres poczty 

elektronicznej: kmondzielewski@wp.pl Każda ze stron może żądać niezwłocznego potwierdzenia na piśmie 

otrzymania korespondencji, nie mniej nie jest to warunkiem koniecznym do powzięcia wiadomości o 

zaistniałym fakcie. 

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami - Krzysztof Mondzielewski - tel. 728-383-280. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

4. 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 istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

mailto:kmondzielewski@zec.pabianice.pl
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5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, 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 pkt. 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

punkcie 5 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII.  
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX.  
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Składający ofertę, pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg 

terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może tylko jeden raz, na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania ofertą 

nie dłużej niż o 60 dni. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X.  
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

Opis sposobu obliczania ceny. 

1. W celu obliczenia ceny oferty, Wykonawca sporządza, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót (kosztorysu nakładczego), kosztorys ofertowy uwzględniający cały objęty przedmiotem 

zamówienia zakres prac. Wykonawca zobowiązany jest również w cenę oferty wliczyć wszelkie prace 

towarzyszące i tymczasowe: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projektu organizacji placu 

budowy z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby 

niemożliwe, w tym również podatek VAT. W przypadku nie ujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich 

robót wynikających z przedmiarów robót, Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie 

ofertowej. 

2. Wykonawca po sporządzeniu kosztorysu ofertowego wpisuje wynikające z niego wartości netto, podatku 

VAT oraz brutto do odpowiedniej części formularza oferty. Dodatkowo do tabeli formularza cenowego, 

wpisuje zgodnie z zawartymi w nim wymaganiami cząstkowe wartości poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia.   

Uwagi: 

a) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonych pozycji przedmiarowych jak  

i do ceny ogólnej oferty.  
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b) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych pod 

warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie 

mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, 

c) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same  

dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. 

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich (PLN). 

4. Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Całkowita maksymalna cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona liczbowo i 

słownie oraz podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Podana cena brutto jest brana przy ocenie najkorzystniej oferty cenowej. 

7. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

8. Zamawiający na podstawie art. 87 ust 1-2 może poprawić oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z 

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

9. Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową, stałą w trakcie 

realizacji umowy. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podane przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz 

cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

ustawy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI.  
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

a) Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę wraz wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 

wykonawcy oraz opisem „OFERTA NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.06.2017 ROKU” i złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do 

dnia 09.06.2017 roku do godziny 11oo. Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, a nie 

data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Wszystkie  oferty  otrzymane  przez Zamawiającego po  

terminie  podanym powyżej  zostaną zwrócone Wykonawcom, nie  otwarte. 

b) Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2017 roku o godz. 1115  w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. 

Uwagi: 

1. Przedłużenie terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert przedłużyć 

termin składania ofert, np. w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach 

otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zmiana, wycofanie oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi 

być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA/WYCOFANIE”. 

3. Tryb otwarcia ofert  

 Otwarcie ofert jest jawne. 

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę), oraz adres (siedzibę) 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 

zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie. 

 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:  

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
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- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

 Zamawiający poprawia w ofercie 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII.  
 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów: 

- najniższa cena - waga 60 % 

- termin realizacji – waga 20 % 

- okres gwarancji – waga 20 % 

2.  Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady: 

a) Najniższa cena – x1: 
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, 

obliczone według wzoru: 
 

x1 = 60,0100min 
i

imum

Cena

Cena
 

 

gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty 
 

b) Termin realizacji – x2: 
Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje skrócenia maksymalnego 

terminu realizacji zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której 

Wykonawca maksymalnie skróci termin realizacji umowy – ale nie krócej, niż tak aby po 

maksymalnym skróceniu termin realizacji prac wynosił 30 dni, począwszy od dnia 01.07.2017 

roku,  
 

x2 = 20,0100
max


T

Tb
 

 

gdzie: Tb – ilość (krotność 5) dni skrócenia terminu realizacji zamówienia w danej ofercie 

 Tmax – maksymalne (krotność 5) skrócenie terminu realizacji zamówienia                                     

zaproponowane w ofercie  

Termin realizacji krótszy niż 30 dni będzie niezgodny z treścią postanowień siwz, co oznacza, że oferta podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm). 

 

c)  Okres gwarancji – x3: 
Opis kryterium: 0 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje wydłużenia minimalnego okresu 

gwarancji (36 miesięcy). Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca 

maksymalnie wydłuży okres gwarancji (60 miesięcy). Punkty w pozostałych ofertach będą  

obliczone według wzoru: 
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x3 = 20,0100
max


G

Gb
 

 

gdzie: Gb – ilość miesięcy gwarancji  w danej ofercie 

 Gmax – maksymalne wydłużenie gwarancji (60 m-cy) 
 

Okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy jest niezgodny z treścią postanowień siwz, co oznacza, że oferta podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm). 

 

Ilość punktów, która zostanie przyznana każdej niepodlegającej odrzuceniu ofercie zostanie wyliczona ze 

wzoru: 
x = x1 + x2 + x3 

 

Uwagi: 

1. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 

punktów w bilansie w/w kryteriów. 

2. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium cena zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 

91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Jeżeli w postępowaniu 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) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII.  
 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 
 

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

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

dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
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3. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do  przedłożenia oświadczenia Wykonawcy, w 

którym wskaże osoby, które skieruje do wykonania czynności określonych w Rozdziale I, akapit „Informacje 

ogólne”, punkt 8 niniejszej SIWZ, podając ich imiona i nazwiska oraz podstawę dysponowania tymi 

osobami. 

4. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie 

podlegają negocjacjom.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy PZP.  

6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

d) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa w punkcie 6 

podpunkt b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiera wyjaśnienie powodów, dla 

których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

8. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w punkcie 5 podpunkt a) i d) niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIV.  
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

1. Wysokość zabezpieczenia będzie wynosiła 5% wartości brutto oferty. 

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  

w art. 147 ustawy. Zabezpieczenie będzie służyło ewentualnemu pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

09.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy 

PZP. 

5. Zabezpieczenie, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane. W takim  przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co 

najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym 

samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 

nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 
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6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 92 1560 

0013 2123 7527 2000 0001. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wykonawca może 

wyrazić zgodę na zaliczenie wniesionej kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa powyżej. 

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionej wartości w terminie 30 dni od daty 

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota w 

wysokości 30% będzie stanowiła zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV. 
 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA. 
 

1. Każdemu Wykonawcy, 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI.  
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY - WZÓR UMOWY, W TYM DOPUSZCZALNOŚĆ 

ZMIAN W UMOWIE ORAZ KARY UMOWNE. 
 

1. Wzór umowy, według którego zostanie podpisana umowa z Wykonawcą, zawiera załącznik nr 4 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający poniżej określa warunki dopuszczalności zmian w umowie: 

2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: 

a) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia poprzez zmianę technologii: zmiana zastosowanej 

technologii wykonania zamówienia na technologicznie korzystniejszą dla Zamawiającego (np. 

nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie 

wzrośnie (zmiana technologiczna może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach 

określonych przez Strony).  

b) Pozostałe zmiany:  

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, 

 zmiana obowiązującej stawki VAT, 

 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek 

zmian leżących po stronie Zamawiającego;  

 zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 K.c z uwzględnieniem faktu, że 

za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 K.s.h.  

2.2. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje postanowienia umowy. 

3. Kary umowne - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne 

w wysokościach określonych we wzorze umowy. 
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ROZDZIAŁ XVII.  
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu będą mieć zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1. Opis przygotowania oferty. 

a) Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 

oferty. 

b) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 

Wykonawcę. 

e) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 

f) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

g) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a 

cała oferta była w trwały sposób połączona, w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 

h) Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę. 

i) Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową zawierającą: 

- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia,  

- oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), 

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o 

którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (jeśli dotyczy), 

- kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez 

Zamawiającego w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem 

wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys 

ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do 

kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S, 

- wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

j) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonania 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

k) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

l) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, 
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że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

m) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

n) Zamawiający informuje, iż w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 

90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

o) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 

ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w 

tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert. 

p) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, jaka zostanie umieszczona w ofercie (wzór formularza 

oferty – punkt 2 str. 19 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 
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2. Wzór oferty 

Nazwa (firma) lub Nazwisko ........................................................, dnia ............................................. 
imię oraz adres oferenta 

nr tel. / fax. 

 

 

OFERTA 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

Niniejszym składam(y) swoja ofertę na:  

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH  

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH 

w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

a w szczególności w zakresie zgodnym ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz pomocniczym kosztorysem ofertowym stanowiącymi element przedmiotowej oferty 

 

za cenę brutto .................................................................... zł    

(słownie brutto: ................................................................................................................................................................... zł) 
 

w tym: 

cena netto .................................................................... zł    

(słownie netto: ................................................................................................................................................................... zł) 

podatek Vat według stawki  ............ % w kwocie ........................................................ zł    

(słownie podatek Vat: ................................................................................................................................................................... zł) 

 

1. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.); 

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 

1054, ze zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość 

bez kwoty podatku.  
 

2. Deklaruję(my), iż moja (nasza) oferta spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania formalne  

i techniczne. 
 

3. Oświadczamy, że posiadamy status ………………………………….. (małego/średniego/dużego – należy odpowiednie wpisać) 

przedsiębiorstwa. 

 

4. Deklarujemy udzielenie minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji. Proponujemy jego dodatkowe 

wydłużenie o ………. miesięcy 
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5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. 30 dni licząc od daty składania ofert. 
 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

7. Deklarujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż ………. dni, począwszy od 

dnia 01.07.2017 roku (nie mniej niż 30 dni). 
 

8. Akceptujemy wymagany termin i sposób płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  
 

9. Oświadczamy, że minimalna miesięczna ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w oparciu o 

umowy o pracę nie będzie niższa niż 5. 

 

10. Oświadczam(y), że przedmiotowe zamówienie publiczne zamierzam(y) wykonać samodzielnie / 

niesamodzielnie*. Zakres powierzonych czynności obejmuje**: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Za ich realizację będzie odpowiedzialny następujący podwykonawca (należy podać nazwę i adres podwykonawcy): 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie:  

................................................................................................................................................................................................................................................... 
(należy podać Imię i Nazwisko, adres)  

 

12. Na podstawie  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) ** Wykonawca zastrzega niżej wymienione  

informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*  niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w przypadku niesamodzielnego wykonania zamówienia 
** Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
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informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być 

one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  
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3a. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

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

 Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE PRAC 

REMONTOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH”, przez 

Szkołę Podstawową nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia – Rozdział V, punkt 1.2. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział V, punkt 1.2., polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..., 

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 

dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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3b. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania, 

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

Prawo zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WYKONANIE PRAC 

REMONTOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W PABIANICACH”, 

prowadzonego przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach, oświadczam, co 

następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

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

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..….…… (podać 

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

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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4. Wykaz wykonanych zamówień 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

 

Wykaz wykonanych zamówień 

 

Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymaganego w SIWZ doświadczenia) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 

niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia. 
 

Lp. 

Zakres zamówienia, 

miejsce realizacji 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

Termin wykonania 
Dane Zamawiającego 

(nazwa, adres, tel.) 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
Do wykazu dołączamy – dla głównych zamówień - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. 

 
 
 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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5. Wykaz osób 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

 

WYKAZ OSÓB  

BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Lp. 
Imię i Nazwisko 

Branża,  

numer uprawnień 

Doświadczenie 

zawodowe 
Sposób dysponowania 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

Ponadto oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia 

 

 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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6. Oświadczenie Wykonawcy o pozostawaniu członkami grupy kapitałowej 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 15a 

 

 

Oświadczenie 

 

My, niżej podpisani  

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

 

 

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

 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

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

 

 

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

 

oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) o nazwie 
……………………………….……………………………………… 

 

W skład w/w grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą i osoby 

fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: 

a) ……………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………….. 

 

 

......................................, dnia ........................... roku 

             (miejscowość)                                (data) 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

*-  niepotrzebne skreślić 
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7. Formularz cenowy 

FORMULARZ CENOWY 
 

Lp. Rodzaj robót 

Wartość [zł] 

netto 

podatku VAT 

według stawki 

............. % 

brutto 

1 Realizacja robót w pomieszczeniach lekcyjnych 
   

2 Realizacja robót na korytarzach 

   

3 Realizacja robót na klatce schodowej 

   

4 Realizacja robót w pomieszczeniu świetlicy 

   

5 Realizacja robót w pomieszczeniu kuchni 

   

Razem *[zł]    

 

 

......................................, dnia ........................... roku 
             (miejscowość)                                (data) 

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

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

*-  wpisane wartości netto, brutto, podatek VAT muszą być zgodne z wartością wynikająca z formularza ofertowego 


