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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn.: „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą
magazynową w Magdalenkach – etap II”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO, PRZY WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ
5 350 000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ.U. Z 2019 ROKU, POZ.
1483 Z PÓŹN. ZM.)
Numer referencyjny: WRG.271.2.2020

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak
….........................................................
zatwierdzam

Pępowo, marzec 2020 roku
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1.
1.1.

1.2.

Zamawiający. Informacje ogólne
Zamawiającym jest: Gmina Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo,
tel. +48 65 573 63 05; +48 65 573 63 08; fax: +48 65 573 60 32, e-mail:
ug@pepowo.pl
Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) zwana
dalej ustawą PZP.
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i
Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP
nie stanowią inaczej.

1.3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

1.4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej: http://bip.pepowo.pl/ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości
zamówienia poniżej 5 350 000 EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy PZP.
Zamawiający stosuje do niniejszego zamówienia procedurę odwróconą dla
prowadzenia postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa
budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap
II”.
3.2.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty budowlane w zakresie wykonania podłoży i posadzek, stolarki i ślusarki
otworowej (w tym okna, drzwi zewnętrzne i bramy), wykonanie izolacji cieplnych i
przeciwdźwiękowych oraz ocieplenie i położenie tynków na elewacji,
b) roboty instalacyjne elektryczne,
c) wskazane elementy robót budowlanych nie obejmują tynków wewnętrznych,
zabudów sufitów i prac malarskich, wewnętrznych okładzin podłóg z płytek i
elementów zagospodarowania terenu.

3.3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót i
kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik Nr 9, 10 i 11 do niniejszej SIWZ.

3.4.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

3.5.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania
rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych
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samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych
należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz
zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie
gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
3.6.

Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze
wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania
niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy.

3.7.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

3.8.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych
oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu
materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż
podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien
dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji
projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń
zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne
dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych
materiałów i urządzeń.

3.9.

Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym
proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- organizację i zabezpieczenie placu budowy, zaopatrzenie w media, opłacenie
wszystkich wynikających z procesu budowlanego i używanego sprzętu opłat, jak
również opłacenie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu
odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu umowy,
- zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
- obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób,
pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z
dokumentacją geodezyjną;
- wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w
miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w
granicach administracyjnych gminy Pępowo,
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – o ile
dotyczy;
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- projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg
tych projektów – o ile dotyczy,
Główny przedmiot: 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
magazynów
3.10. Obowiązek zatrudnienia w ramach umowy o pracę
3.10.1. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj.
Dz.U. z 2019, poz. 1040 z późn. zm.).
3.10.2. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na
umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1040 z późn. zm.) osoby, które wykonują: roboty
ogólnobudowlane,
roboty
elektryczne.
Wykonawca
obowiązany
jest
udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 3.10.2.
3.10.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez
niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 3.10.2.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
3.10.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.10.2 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.10.2 czynności.
3.10.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.

Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie zamówienia nastąpi z dniem protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy.
- zakończenie zamówienia nastąpi w terminie do 31.08.2020 r.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

5.1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki z art. 22 ust. 1b ustawy PZP, dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie
niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie
niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
wykonał co najmniej 1 robotę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto,
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku1 w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

1

Ilekroć w SWIZ jest mowa o budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach
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- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia
zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców2, tj.: kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierownikiem
robót branży elektrycznej.
5.2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP

5.3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Zgodnie z powyższym
przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
5.3.1. wykonawcę 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.);

6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.1.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa wraz z ofertą
potwierdzające wstępne informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. lb ustawy PZP
– według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ - aktualne na
dzień składania ofert;
6.1.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP – według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do

Pod powyższym Zamawiający rozumie uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w szczególności zmiany rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), w tym
również nabytych w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016, poz. 65)
2
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niniejszej SIWZ - aktualne na dzień składania ofert;
6.1.3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ.

6.2.

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
6.2.1. Formularz ofertowy
6.2.2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących
wspólnie lub kopię poświadczoną notarialnie.
6.2.3. Kosztorys ofertowy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z
pkt. 13 SIWZ.

6.3.

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego:
6.3.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP (pkt 5.1. niniejszej SIWZ):
a) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w którym Wykonawca wskaże, że wykonał co najmniej
1 robotę o wartości minimum 70 000,00 zł brutto, polegającą na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz 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 - według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie
potwierdza spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1. ppkt. c warunku
posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz załączenia referencji bądź
innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. referencji – inne dokumenty.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
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publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.– według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 5 do niniejszej SIWZ.
UWAGI!
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.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
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 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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.
6.3.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP (pkt 5.2. oraz 5.3. niniejszej SIWZ):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy PZP;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
6.3.3. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia także dokumenty
dotyczące tego podmiotu zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP (pkt 5.2. oraz 5.3
niniejszej SIWZ):
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
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celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PZP;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; zgodnie
z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
UWAGI!
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 6.1.1. oraz
pkt. 6.1.2. SIWZ
6.4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w pkt 6.3.2. lit. a niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, odpowiednio że:
6.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 6.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z
odpowiednim zastosowaniem terminów, o których mowa w pkt 6.4.1.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

6.5.

Forma składanych dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem.
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa należy
składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
UWAGI!
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów
wpisanych do KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6
ustawy Pzp.
Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.1, pkt. 6.3.2, pkt.
6.3.3. oraz pkt. 6.4.1. SIWZ znajdują się w posiadaniu zamawiającego, wykonawca
wskazuje te dokumenty a zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji którego będzie polegał Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP oraz podwykonawców kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy, tych podmiotów lub
podwykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, te
podmioty lub podwykonawcę (tzn. ten podmiot lub podwykonawcę, którego dany
dokument dotyczy).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych
przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie lub kopię poświadczoną
notarialnie. Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy konsorcjum albo
zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja dokonywana będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).
6.6.

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, który nie
złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później
niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
6.7.

6.8.

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy PZP, wezwie Wykonawcę, który nie
złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ

7.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
7.1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem
formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (e-mail):
a) pisemnie: Urząd Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
b) e-mail: przetargi@pepowo.pl

7.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.4.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.5.

Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której
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udostępniona jest SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
7.6.

W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

7.7.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

7.8.

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. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym
przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej.

8.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

9.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania
wykonawcami, w sprawach dotyczących dokumentacji projektowej:
Małgorzata Waleńska
tel. +48 65 573 63 05; +48 65 573 63 08
e-mail: przetargi@pepowo.pl

się

z

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania
wykonawcami, w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Małgorzata Waleńska
tel. +48 65 573 63 05; +48 65 573 63 08
e-mail: przetargi@pepowo.pl
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 do 15:00

się

z

Wymagania dotyczące wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający rezygnuje z żądania wniesienia wadium.
10.

Termin związania ofertą

10.1.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

11.

Opis sposobu przygotowania ofert

11.1.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
w formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.2.

Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego oświadczenia,
dokumenty i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone.

12

11.3.

Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub
przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

11.4.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać firmy
podwykonawców.

11.5.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym
przypadku ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy PZP.

11.6.

Wszystkie zapisane
ponumerowane.

11.7.

Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.

11.8.

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą, i adresem
wykonawcy oraz napisem: „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą
magazynową w Magdalenkach – etap II” nie otwierać przed godz. 12.30 w dniu
16.04.2020 r.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli
Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu
oferty przed terminem składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być
dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Budowa budynku
magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II” i
nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub
„wycofanie”.

11.9.

strony

oferty

łącznie

z

załącznikami

powinny

być

11.10.

Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.11.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.12.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.13.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

11.14.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.15.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11.16.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy.

11.17.

Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ
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12.
12.1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Pępowo, ul.
Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pok. nr 10 (sekretariat) do dnia
16.04.2020 r. , do godz. 12.00.
UWAGA:
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w przypadku osobistego
składania ofert należy uprzednio zgłosić zamiar złożenia oferty przy użyciu
domofonu umieszczonego przy głównym wejściu do budynku.

12.2.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

12.3.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy
Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, (sala posiedzeń) o godz.
12.30 w dniu 16.04.2020 r.
UWAGA:
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego przeprowadzenie otwarcia
ofert
odbędzie
się
poprzez
transmisję
online
dostępną
na
stronie
serwisu
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC9lpuQVcPQTErftEUDugnaA

12.4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

13.
13.1.

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty (brutto) jest ceną kosztorysową i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2.

Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót
stanowiącego integralną część niniejszej specyfikacji.

13.3

Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji przedmiarów
jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:
- przedmiaru robót,
- obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
- wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- postanowień projektu umowy.

13.4.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej
polegającą na kalkulacji z wykorzystaniem nakładów rzeczowych. Cena
jednostkowa netto każdej pozycji musi zawierać w sobie koszty: robocizny,
materiałów, sprzętu, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk oraz inne koszty,
które obciążają Wykonawcę zgodnie z umową.

13.5.

Ostateczną cenę oferty stanowi łączna wartość kosztorysu brutto.
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13.6.

Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

13.7.

Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych przewidywalny wzrost cen
materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji,
mogących mieć miejsce w czasie realizacji umowy.

13.8.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

13.9.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje
odrzucenie oferty.

13.10.

W cenie oferty należy ująć wszystkie roboty i usługi niezbędne do wykonania i
przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu, a których nie ujęto w odrębnych pozycjach przedmiaru
robót. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót lub odrębnych pozycjach przedmiaru
robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót i usług pomocniczych lub
tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. montażu i
demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, wszelkiego rodzaju zabezpieczeń
pracowników oraz sprzętu i narzędzi, pomiarów geodezyjnych i wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania projektów organizacji
ruchu oraz wszelkich innych prac pomocniczych dla placu budowy i na
stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez
Wykonawców uwzględnione w cenie określonej dla danej roboty budowlanej lub
cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót poprzez ujęcie ich
w kosztach ogólnych budowy.

13.11.

Jeżeli wykonawca złoży 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 doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził 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.

13.12.

Zamawiający poprawi w tekście oferty:
13.12.1. oczywiste omyłki pisarskie,
13.12.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
13.12.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
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Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej.
Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN).
15.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
15.1.1. Cena 60%
15.1.2. Gwarancja i rękojmia 40%
15.2.

Razem 100 % = 100 pkt
Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie w skali do 100
punktów, w następujący sposób:
P = Pc + Pg
P = punkty za ofertę
Pc = punkty za cenę
Pg = punkty za gwarancję i rękojmię
Punktacja:
-punkty za cenę:
Pc -ilość punktów za cenę,
Pc = 60 % = 60pkt
Pc = (Cncb/Cbob) x 60pkt x 100%, gdzie:
Cncb -cena najniższa brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cbob -cena brutto oferty badanej
-punkty za gwarancję i rękojmię:
Pg –ilość punktów za gwarancję i rękojmię
Pg = 40 % = 40 pkt
Punktacja za termin gwarancji i rękojmi –gwarancja i rękojmia obejmuje:
- 60 miesięcy = 0 pkt x 100% = 0 pkt
- 72 miesięcy= 20 pkt x 100% =20 pkt
- 84 miesiące= 40 pkt x 100% = 40 pkt
Wykonawca wskazuje ewentualne zaoferowanie dłuższego terminu gwarancji i rękojmi w
załączniku nr 1 do SIWZ –formularz oferty. Wykonawca chcący zaoferować wydłużony
termin gwarancji i rękojmi wybiera odpowiedni punkt w formularzu oferty. Brak wpisu w
formularzu oferty traktowany będzie jako oferowanie tylko i wyłącznie minimalnego 60
miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi a Wykonawca otrzyma za kryterium gwarancji 0
pkt.

15.3.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

16.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1.

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom informacje, o których
mowa w art. 92 ustawy PZP. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie
podpisania umowy.
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16.2.

Zamawiający udostępni informacje, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania również na stronie internetowej.

16.3.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie przesłane w formie pisemnej.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej.

16.4.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

16.5.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.1.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 %
zaoferowanej ceny (brutto) w jednej lub w kilku następujących formach:
17.2.1. pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP
o/Gostyniu Nr rachunku: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108
17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym),
17.2.3. gwarancjach bankowych,
17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.2.

17.3.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

17.4.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający
pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota powyższa jest zwracana nie później niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17.5.

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

18. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
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18.1.

Umowy o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

18.2.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia oraz nie określa, która część zamówienia nie może
być powierzona podwykonawcom;

18.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego w
związku z powyższym zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w te roboty budowlane,
o ile są już znane.
18.4.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych
wymagań niż określone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w
szczególności następujące postanowienia:
a) zakres robót przewidzianych do wykonania,
b) terminy realizacji,
c) wynagrodzenie i terminy płatności,
d) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy
Zamawiającego z Wykonawcą.

18.5

Szczegółowe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określono w § 11
projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

19.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ określa pozostałe istotne dla
stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

20.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

20.1.

Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz
skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują
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.

20.2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
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20.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
20.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
20.2.3. odrzucenia oferty odwołującego,
20.2.4. opisu przedmiotu zamówienia,
20.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
20.3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.

20.4.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

20.5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej

20.6.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.7.

Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

20.8.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

20.9.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

20.10.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub
o zmianę orzeczenia w całości lub części.

20.11.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

20.12.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie
przysługuje skarga kasacyjna.

20.13.

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI
ustawy Pzp.
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21. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
21.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pępowo.



inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pępowo jest Katarzyna Jakubowska –
Rozwalka, tel. 570 942 935, e-mail: kas5@poczta.onet.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa
budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –
etap II”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
21.2.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze
zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna
dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania
danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio
pozyskał. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
21.2.1. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
21.2.2. Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
21.2.3. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

21.3. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że:

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
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sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia.

Załączniki:
1.
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza oferty,
2.
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
ust. l ustawy PZP,
3.
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4.
Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz robót
5.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
6.
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
7.
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
8.
Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
9.
Załącznik Nr 9 do SIWZ – kosztorys ofertowy i przedmiar robót
10.
Załącznik Nr 10 do SIWZ –STWIOR,
11.
Załącznik Nr 11 do SIWZ – projekt budowlany,
12.
Załącznik Nr 12 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego .
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
....................................., dnia ................ roku
( miejscowość )

.......................................
.......................................
.......................................
pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Tel. ……………………
e-mail ………………

Gmina Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo
O FE RTA
Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku magazynowo –
garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II”:
1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za łączne
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości netto .................................. zł, plus
obowiązujący podatek VAT w wysokości ………… %, co stanowi kwotę
................................... zł.
Wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi .................................... zł, słownie
................................................................................................................................. zł.

2.

Proponowany termin gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie (nie mniej niż 60
miesięcy) - wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na
okres

 60 miesięcy
 72 miesiące
 84 miesiące
licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.*
*

obowiązkowo należy dokonać wyboru tylko jednego z wyżej wymienionych terminów

3.

Zadanie objęte przetargiem zostanie zrealizowane w terminie do: ………………….

4.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje
potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5.

Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
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6.

Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i
czasie wskazanym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczam, że częściowy zakres objęty niniejszym zamówieniem zamierzam
wykonać z udziałem podwykonawców. Wobec powyższego w tabeli podaję firmę i zakres
powierzony podwykonawcy:
Lp.

FIRMA (NAZWA) PODWYKONAWCY

Opis części zamówienia przewidzianej do
wykonania przez podwykonawcę

(nie wypełnienie tabeli będzie traktowane jako nie korzystanie z usług podwykonawców)
8.

Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane.

9.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.

10.

Nasze konto bankowe: ........................................................................................

11. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?3
 TAK
 NIE
12.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

..........................................................................
.............................................................
(podpis osoby uprawnionej)
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1).
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
3) Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
Wykonawca:
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

)
reprezentowany przez:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG

………………………………
………………………………
(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. „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w
Magdalenkach – etap II”, prowadzonego przez Gminę Pępowo. ul. St. Nadstawek 6, 63830 Pępowo, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt 5.1.1. – 5.1.3. SIWZ
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...…
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 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)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo

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. „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –
etap II”, prowadzonego przez Gminę Pępowo. ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, oświadczam,
co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(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
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art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z

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

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.
…………….……. (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)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
.......................................
.......................................
.......................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ ROBÓT
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa budynku
magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II”
Wykaz wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę o
wartości minimum 70 000,00 zł brutto, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie
budynku, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
W wykazie Wykonawca wskazuje robotę, której wykonanie potwierdza spełnianie przez
niego określonego w pkt 5.1. ppkt. c SIWZ warunku posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej.
Lp.

Przedmiot
(rodzaj)
zamówienia

Całkowita
wartość
brutto

Termin
realizacji
(rozpoczęcie)

Termin
Nazwa
realizacji
Zamawiającego i
(zakończenie) miejsce wykonania

Do wykazu załączono dowody określające, że robota została wykonana w sposób
należyty oraz zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.:
1) referencje lub*
2) inne dokumenty*
*

niepotrzebne skreślić

…………………………, dn. …………………… r.
……………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
.......................................
.......................................
.......................................
(nazwa i adres firmy – wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w
Magdalenkach – etap II”
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje,
doświadczenie, wykształcenie

...............................dnia ...................................

Uprawnienia

Zakres wykonywanych
czynności

Dysponowanie bezpośrednie
(umowa o pracę, umowa o
świadczenie usług, umowa
zlecenia, prowadzi własną
działalność gospodarczą,
itp.)

Dysponowanie pośrednie
(osobą tą dysponuje
podmiot trzeci, który ją
udostępni na podstawie
stosownej umowy)

..........................................................
pieczęć i podpisy osób uprawnionych
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UWAGA: Nie dołączać do oferty. Poniższe oświadczenie (oryginał) należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
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. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –
etap II”, prowadzonego przez Gminę Pępowo. ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, oświadczam,
co następuje1:
2

nie należę/ymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli w
niniejszym postępowaniu oferty;
należę/ymy do grupy kapitałowej

2

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli
w niniejszym postępowaniu oferty. W celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie
prowadzą do

zakłócenia konkurencji w niniejszym

postępowaniu o udzielenie

zamówienia

przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego
oświadczenia.
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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)

1
2

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

33

Załącznik Nr 8 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
Wykonawca:
………………………………
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

)
reprezentowany przez:
………………………………
………………………………
NIP/PESEL, KRS/CEiDG

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO3
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
– art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa
budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II”,
prowadzonego przez Gminę Pępowo, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU
ZOBOWIĄZANEGO4:
Oświadczam o braku wydania wobec ww. Wykonawcy/Podmiotu zobowiązanego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Albo
3
4

niewłaściwe skreślić
niewłaściwe skreślić
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Oświadczam, że w stosunku do ww. Wykonawcy/Podmiotu zobowiązanego wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W
związku z powyższym, jako Wykonawca/Podmiot zobowiązany, przedkładam dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………….……. (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)
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Załącznik nr 12 do SIWZ
WZÓR - ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia
Nazwa i adres WYKONAWCY:
..................................................................................................................................................

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
..................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej /lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej/*
przy wykonywaniu zamówienia publicznego na:
„Budowa budynku magazynowo – garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach –
etap II”
na następujących zasadach:

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:
..................................................................................................................................................

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
wykonywaniu zamówienia publicznego:

przez Wykonawcę

przy

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

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………..……………..…

Czy podmiot, na zdolnością którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)

........................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu przy
realizacji zamówienia.
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