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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PN.:

Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno
w miejscowości Dziemiany – etap I

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GMINA DZIEMIANY
ul. 8-go Marca 3
83-425 Dziemiany

faks: (58) 688-01-28
e-mail: ug@dziemiany.pl
adres strony intrnetowej: bip.dziemiany.pl
Godziny urzędowania:
1) od godz. 7:30 do godz. 15:30 - poniedziałek, wtorek, czwartek
2) od godz. 7:30 do godz. 16:30 – środa
3) od godz. 7:30 do godz. 14:30 – piątek.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części
w skrócie ustawą Pzp (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), a wartość szacunkowa zamówienia jest
poniżej tzw. „progów unijnych”.
2. Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art.
24 aa ustawy Pzp.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na
jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
I.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości
Dziemiany – etap I.
Lokalizacja: gminne kąpielisko nad jeziorem Rzuno, działka gruntowa nr 60 oraz działka jeziorna o
numerze ewidencyjnym 229/2, obręb ew. Dziemiany, gmina Dziemiany, powiat kościerski, woj.
pomorskie
Przedmiot zamówienia opisany jest w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będącej załącznikiem do
niniejszego SIWZ, obejmuje następujące elementy:
1) demontaż istniejącego pomostu stałego (istniejące kąpielisko),
2) zakup i dostawę pomostu rekreacyjnego, pływającego z poszyciem drewnianym na
pływakach siatkowo-betonowych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
3) montaż pomostu wraz z wyposażeniem na Jeziorze Rzuno,
4) roboty towarzyszące.
1. Dostarczone pomosty pływające muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE oraz Deklarację
Zgodności.
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2. Dostarczone pomosty pływające wraz z wyposarzeniem i elementami bezpieczeństwa winny być
fabrycznie nowe (nie używane), pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad
technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowania pozwalające na
prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport.
3. Wymagany, minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy (na jakość
wykonanych robót, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz urządzeń od daty odbioru
końcowego robót).
II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:
 Specyfikacje Techniczną Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych,
 Przedmiar robót,
 Opis techniczny z rysunkami.

III.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).:
- nadzór nad osobami realizującymi roboty budowlane oraz podwykonawcami;
- współpraca z kierownikiem budowy podczas realizacji umowy;
- kontrola dostaw i stanu materiałów budowlanych;
- nadzór nad prawidłowością i jakością wykonania robót budowlanych,
- wykonywanie wszystkich robót budowlanych na terenie budowy.
1. Zamawiający wymaga, aby, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymagań
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przed rozpoczęciem robót oraz każdorazowo na
żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przedłożył
zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych z pracownikami potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób
przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie
składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może
być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopi umów o pracę o których mowa w
ust. III. 1. zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi
czynności, o których mowa w ust. III. w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z
ust. III.1. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w
umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia
umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
IV.
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie,
źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę należy przyjąć, iż to są wskazania przykładowe. Zamawiający dopuszcza
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proponowanie innych materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikami oraz są one zgodne z wymaganiami
Zamawiającego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technologicznych i jakościowych oraz
standardu wykonania nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej, a także nie będą
powodować: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, pogorszenia jakości oraz zmian
w wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach. W miejscu gdzie
Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne” oraz
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
V.
Wykonawcy zaleca się zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod realizację inwestycji,
celem rzetelnej wyceny przedsięwzięcia.
VI.
Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
użytkowników.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45242000-5
34515000-0

Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
Konstrukcje pływające

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa powyżej.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 42 dni od dnia udzielenia zamówienia.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
1.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia.
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Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
1.3
1.3.1

zdolności technicznej lub zawodowej pozwalającej na realizację zamówienia;
Wykaz robót budowlanych;

a) Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej jedno zamówienie polegające na budowie pomostów pływających o wartości minimum
50 000,00 zł brutto.
1.3.2 Wykaz osób; o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują, lub
będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) przynajmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiadającą
ważne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65).
1.4 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w
którym wskazuje ich spełnianie. 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.
1.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia musi zostać załączone przez Wykonawcę do oferty.
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1.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.1.4., nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
samodzielnie zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
1.7 Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postepowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust.
12 ustawy Pzp może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1.8 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
7.1.Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składane do oferty aktualne na dzień składania ofert:
7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do siwz)
7.1.2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2b do siwz);
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.
8.2. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 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, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
8.3.
Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz wszystkie podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jak również wskazani w ofercie
podwykonawcy.
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8.4.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp
i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz w celu potwierdzenia, że
oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
9.1.1 wraz z ofertą:
9.1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia którego wzór stanowią załączniki nr 2a i nr 2b
do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9.1.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
9.1.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące
wykazanych podwykonawców.
9.1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
9.1.1.5. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia musi zostać załączone przez Wykonawcę do oferty.
9.1.2 na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu
tzw. „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24 aa ustawy PZP,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 12 -22 ustawy Pzp, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została

8

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów.
9.1.2.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
9.1.2.1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.2.1. pkt 1) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
9.1.2.1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 9.1.2.1.1. pkt a), 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. Przepis ust. 2
stosuje się.
9.1.2.1.3. 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.
9.1.2.1.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
9.1.2.1.5. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 22a ustawy
9.1.2.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
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2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
9.1.2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ
dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą
wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
9.1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 22 a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.1.5. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego
zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy)
podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu
będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania.
9.1.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń i dokumentów.
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9.1.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (przykładowy
druk załącznik nr 5 do SIWZ) 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,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nie uregulowanym 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 poz. 1126)
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
10.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przez Wykonawcę faksem
lub e-mailem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
10.4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji
nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem
wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp.
10.5. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej zaleca się korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuje się korzystanie tylko w przypadku braku
możliwości korzystania z poczty elektronicznej.
10.6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko:

inspektor ds. ochrony środowiska - Katarzyna Sprawka
podinspektor ds. inwestycji – Mariusz Synak

e-mail:

ug@dziemiany.pl

fax.

(58) 688–01-28

w godz.:

pracy urzędu

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą
elektroniczną jest:
stanowisko:

inspektor ds. ochrony środowiska - Katarzyna Sprawka
podinspektor ds. inwestycji – Mariusz Synak

e-mail:

ug@dziemiany.pl

fax.

(58) 688–01-28

w godz.:

pracy urzędu

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
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11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.
12.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
12.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co
najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia)
podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.
12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
12.9. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami,
2) dowód wniesienia wadium
w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien
złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny
posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu i zawarcia umowy;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z
oryginałem przez notariusza) w tym do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania
których pełnomocnik jest upoważniony.
5) zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).
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12.10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być
oznaczona w następujący sposób:

Pieczątka firmowa Wykonawcy
wraz z adresem i numerem telefonu

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

Oferta na „Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I”
„Nie otwierać przed dniem 28.04.2017 r., godz. 10:15”
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12.10. oraz dodatkowo
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest
upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę
jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać do dnia 28.04.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokój nr 14 (sekretariat).
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017 roku, o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany - pokój nr 23 (sala posiedzeń).
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
14.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto.
14.3. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o dokumentację techniczną, wymagania
SIWZ oraz obowiązujące normy, przepisy i sztukę budowlaną.
14.4. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym koszty
wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również koszty robót nie
ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
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14.5. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i

dookreślającym przedmiot zamówienia.
14.6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie ceny netto
poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
14.7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14.8. Cena ryczałtowa brutto określona w ofercie stanowić będzie wartość ryczałtową
niepodlegającą zmianie z zastrzeżeniem zmian wynikających z Wzoru umowy.
14.9. Ceny przedstawione w ofercie muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
14.10. Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzględnić w
taki sposób, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzględniały je.
14.11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów
firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju.
14.12. Wartość netto oferty, należy ustalić jako sumę wszystkich pozycji zestawienia rzeczowofinansowego.
14.13. Cenę ryczałtową brutto dla oferty należy ustalić poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
14.14. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca nie
spełni powyższego obowiązku, pokryje koszty Zamawiającego powstałe w związku z tą
sytuacją.
15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60,00%

2

Okres gwarancji

20,00%

3

Termin realizacji zamówienia

20,00%

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 15.1. kryteria będą liczone według następujących
wzorów:
Nr
kryterium
1

Wzór
Cena (C) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu
oferty cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

14

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 60 pkt.
Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Okres gwarancji (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w
Formularzu oferty długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
G = Gb/Gmax x 20
gdzie:

2

G – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium okresu gwarancji
Gb – długość zaoferowanego okresu gwarancji w badanej ofercie
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, z zastrzeżeniem że maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 120
miesięcy
Uwaga!
Wykonawca może zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach, licząc od 60
miesięcy. Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w
miesiącach), ponad minimum wymagane w opisie przedmiotu zamówienia tj. ponad 60
miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli
zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania
minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (60 miesięcy), Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 120 miesięcy.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez
Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru przedmiotu umowy bez uwag.
Termin realizacji zamówienia (T):
Wykonawca w formularzu oferty wskazuje termin w jakim zobowiązuje się zrealizować
zamówienie. W zależności od opcji, którą wybierze otrzyma następującą ilość punktów:
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15.3.
15.4.

14 dni – 20 pkt
21 dni – 15 pkt
28 dni – 10 pkt
35 dni – 5 pkt
42 dni – 0 pkt
Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
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15.5.

15.6.

15.8.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz
uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne
kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:
P=C+G+T
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku według
następujących zasad: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5,
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po
przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
15.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
z tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej
kryteria oceny ofert.
16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.
16.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a
w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania,
16.4. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty lub
unieważnieniu postępowania.
16.5. Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia publicznego w terminie określonym w
art. 94 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
16.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani są przekazać
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
16.7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części
zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
wykaz części zamówienia i ich wartości oraz firm i danych kontaktowych podwykonawców.
16.8. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy
do kosztorysu ofertowego sporządzonego metoda uproszczoną należy dołączyć zestawienie kosztów
robocizny, materiałów i sprzętu oraz wartości narzutów przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej.
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16.9. Nie stawienie się Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako uchylanie się od
zawarcia umowy.
16.10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy PZP żąda zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w
ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. o/ Lipusz; 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008
z dopiskiem „ZNWU ZP 6/2017.Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości
Dziemiany – etap I”
3.1. Jako termin wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, uznaje się termin uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi być przed podpisaniem umowy
zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. Wykonawca w terminie, co najmniej 3 dni przez określonym przez Zamawiającego terminem
podpisania umowy jest zobowiązany przedłożyć projekt dokumentu dotyczącego zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.
6. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na
pierwsze żądanie Zamawiającego.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30 %
wysokości zabezpieczenia.
8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
17.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
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2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następującej formie:
- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku:
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. o/ Lipusz; 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008
z dopiskiem „Wadium ZP 6/2017.Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości
Dziemiany – etap I”
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego,
5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w
osobnej kopercie, a do oferty należy wpiąć kserokopię.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
18. PODWYKONAWCY
18.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
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19. UMOWA
19.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.2. Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp):
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenie oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
20.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.
182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.4.
Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
21.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
22. Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty;
Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału;
Załącznik nr 2b do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia;
załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych – (formularz zał. nr 4)
załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej.
Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy
Załącznik nr 7 do SIWZ – Pisemne zobowiązanie podmiotu do odddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp
Załącznik do SIWZ – SpecyfikacjaTechniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych,
Załącznik do SIWZ – Przedmiar robót,
Załącznik do SIWZ – Opis techniczny z rysunkami.
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ZP 6/2017

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
...................................., dnia ........................

GMINA DZIEMIANY
ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY
Odpowiadając na ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiającego dotyczącymi
wykonania zamówienia ja niżej podpisany reprezentując Wykonawcę
Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adres……………………………………………………………………………………………………………………...
e-mail …………………………………………..………………………….. Faks…………..………..….…………….
Telefon……………….………………..NIP/PESEL………………………………..REGON……………………….
składam ofertę na realizację zamówienia
„Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I”

Wykonawca oświadcza, że:
1.

Oferuje realizację zamówienia za cenę ryczałtową brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:

..................................zł, słownie brutto .........................................................................................
.........................................................................................................................................................
w tym:
Cena netto …………………………………… zł;

Podatek VAT …………………………………. zł.

2.

Udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …......... miesięcy (od 60 do
120 – w przypadku nie wpisania lub błędnego wpisania przyjmuje się 60).

3.

Termin realizacji zamówienia (zaznaczyć TYLKO JEDEN termin, w trakcie którego Wykonawca
oferuje wykonanie zamówienia)
14 dni
21 dni
28 dni
35 dni
42 dni
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4.

Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty,
podpisania umowy i jej realizacji.

5.

Nie wnosi zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych
dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego.

6.

Zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków określonych przez Zamawiającego, a
zwłaszcza akceptuje warunki dotyczące terminu realizacji oraz płatności i gwarancji.

7.

Cena, o której mowa w punkcie 1 niniejszej oferty odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy, dla
świadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamówienia i w
przypadku wyboru niniejszej oferty stanowić będzie ekwiwalentnie wartość zobowiązania
Zamawiającego.

8.

Cena oferty zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia określonego
przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.

Uważa się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.

Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i
w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się (na warunkach określonych w SIWZ,
Wzorze Umowy i złożonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego

11.

Rozliczenia będą następowały przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
__ ____ ____ ____ ____ ____ ____

12.

Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się …………………………………..……………… Tel…………………………….

13.

Zamówienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie określonym w załączniku
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I
PODWYKONAWCACH.*

14.

Wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji oraz zatajenia informacji.

15.

Załącza poniższe dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

15.1. …………………………………………………………………………………………………………………
15.2. …………………………………………………………………………………………………………………
15.3. …………………………………………………………………………………………………………………
15.4. …………………………………………………………………………………………………………………
15.5. …………………………………………………………………………………………………………………

….............................................................................................................
(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić oraz załączyć ewentualny załącznik
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ZP 6/2017

Załącznik nr 2a do SIWZ

………………………...........………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja
kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I” oświadczam, że Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

……………………………………….......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

__________________________________________________________________________________
* Oświadczam, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w …….. (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia polega na zasobach następujących podmiotów:
……………………………………………..…………………………………………………………………..………................................….
……………………………………………..……………………………………………....……….................................…………………...
w następującym zakresie: ……......…………………………..…………………………………….....................…………………..
……………………………………………...………………………………………….....................................................................
Załączniki: ..……………………………...………………………………..........................................…………..……………………
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

………………………………………......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypełnić i podpisać oraz ewentualnie załączyć odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia
wskazanej sytuacji.

22

ZP 6/2017

Załącznik nr 2b do SIWZ

………………….......…....…………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I PODWYKONAWCACH
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja
kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I” oświadczam, że na dzień
składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

……………………………………….......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Oświadczam, że Wykonawca podlega wykluczeniu 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 pkt 1 i pkt 8 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………......................................................
................................................………………………......................................................................................…

……………………………………….......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się Wykonawca w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………...............................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres),
na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy

……………………………………….......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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* Oświadczam, że następującym podwykonawcom, Wykonawca powierzy wykonanie następujących
części zamówienia:
Lp.

Opis części zamówienia

Nazwa/firma, adres

Wskazani podwykonawcy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy.

……………………………………….......................................................
(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypełnić i podpisać oraz ewentualnie załączyć odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia
wskazanej sytuacji.
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Poniższe oświadczenie wraz z poświadczeniami jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy
uwzględnieniu zastosowania w niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP.

ZP 6/2017 - Załącznik nr 3 do SIWZ

_________________________________
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kąpieliska nad
Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I”, przedkładam:

WYKAZ RÓBÓT BUDOWLANYCH
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Przedmiot robót (rodzaj
i zakres czynności)

Całkowita wartość
brutto

Data/y realizacji
i miejsce wykonania

Nazwa Zleceniodawcy

Wykaz dokumentów potwierdzających, że wykazane wyżej zamówienia zostały wykonane należycie:
1.

………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku.

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Poniższe oświadczenie jest składane na wezwanie Zamawiającego, przy uwzględnieniu zastosowania w
niniejszym postępowaniu dyspozycji wynikającej z art. 24aa ustawy PZP.

ZP 6/2017 - Załącznik nr 4 do SIWZ

_______________________________
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kąpieliska nad
Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I” prowadzonego przez Gminę Dziemiany
przedkładam wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności – kwalifikacje
zawodowe (np. nr
uprawnień)

Wykształcenie i
okres praktyki
zawodowej

Informacja o podstawie
dysponowania i/lub
załączone zobowiązania o
udostępnieniu

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku.

..................................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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[UWAGA: poniższe zastosować i doręczyć Zamawiającemu na adres składania ofert podany w SIWZ lub
ogłoszeniu o zamówieniu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP]

ZP 6/2017 - Załącznik nr 5 do SIWZ

________________________________
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIU KAPITAŁOWYM
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Nawiązując do zamieszczonej w dniu …………...… 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę
w niniejszym postępowaniu *)
lub
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *)
w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy
kapitałowej , o ile dotyczy*)
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku.

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

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczenie można złożyć faksem lub emailem w zakreślonym powyżej terminie, a następnie
niezwłocznie przesłać pocztą lub doręczyć osobiście bądź kurierem.
* niepotrzebne skreślić
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[UWAGA: poniższe zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuję się na zasoby podmiotu/ów
trzeciego/ich, odpowiednią ilość razy w zależności od liczby podmiotów udostępniających zasoby Wykonawcy,
a ponadto wymagane jest do złożenia wraz z ofertą w formie oryginału]

ZP 6/2017 - Załącznik nr 7 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a UST. 1 USTAWY PZP
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………..................................................................……….…………
…………………………………………………………………….......................................................................................…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG - o ile dotyczy)*

Oświadczam/y, że w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót budowanych pn.
„Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I”
zobowiązuję/my (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………...................................................................…………
…………………………………………………………………………………...................................................................…………
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy, składającego ofertę)*

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty
dostęp do moich zasobów podaję:
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:
…………………………………...................................................................…………………………………………………………
……………………….................................…..................................…………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………...................................................................…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...................................................................………………
3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
…...................................................................…………………………………………………………………………………………
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…...................................................................…………………………………………………………………………………………
4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…...................................................................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................................……………………………

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... 2017 roku.

...........................................................................................
(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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