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MATERIAŁY   PRZETARGOWE 
 Przedmiot zamówienia:  „ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie”  
Źródła finansowania : 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020  
Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, 
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna  
Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola  
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane  
Zamawiający (Inwestor): 

WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD  
działający w imieniu Gminy Nowy Żmigród 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 , 38- 230  Nowy Żmigród  

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony, którego wartość  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zawartość dokumentacji przetargowej: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 3. Załącznik nr 2 a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa  i modernizacja pomieszczeń przedszkola, wymiana pokrycia dachowego  4.  Załącznik nr 2b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna  5. Załącznik nr 2 c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – budowa placu zabaw  i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych  6. Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Pzp., 7. Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące art. 24 Pzp, 8. Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o posiadaniu wymaganych uprawnień , 9. Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych, 10. Załącznik nr 7 – oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcy , 11. Załącznik nr 8 –  wzór umowy 12. Załącznik nr 9 - przedmiar robót – przebudowa i modernizacja przedszkola  13. Załącznik nr 10 - przedmiar robót – wymiana pokrycia dachowego  14. Załącznik nr 11 - przedmiar robót – przebudowa instalacji elektrycznej  15. Załącznik nr 12 - przedmiar robót - dostosowanie dla niepełnosprawnych  16. Załącznik nr 13 – specyfikacja dostaw wyposażenia gastronomicznego  17. Załącznik nr 14 – przedmiar robót – budowa placu zabaw 18. Załącznik nr 15 – Oświadczenie  o oddaniu do dyspozycji zasobów 19. Załącznik nr 16 – Dokumentacja modernizacja pomieszczeń przedszkola , przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych. 20. Załącznik nr 17- Dokumentacja wyposażenie gastronomiczne  21. Załącznik nr 18 – Dokumentacja budowa placu zabaw   Zatwierdzam, Nowy Żmigród, dnia …………………..………………………………………………… 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

I. Informacje o Zamawiającym  
Nazwa                            Gmina Nowy Żmigród 
Adres                              ul. Mickiewicza 2  
Numer  faksu                 13 44 826 37  
Godziny urzędowania:    od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:30 – 15:30 
                                                oraz w piątek  w godzinach   07:30 do 14:00 
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
w sprawach formalnych dotyczących SIWZ 
Imię i nazwisko             Sylwia Sudyka  
w sprawach przedmiotu zamówienia 

                         p. Radosław Kujawski  
Imię i nazwisko         p.  Łukasz Adamski  
 
II. INFORMACJE OGÓLNE   1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 

wykonawcy przekazują faksem na numer jw. lub e-mailem na adres 
sylwia@nowyzmigrod.eu Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie dokumentu  e-mailem bez względu na 
włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. 
wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 

2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując swoje 
zapytania w formie podanej w pkt. 1. 

3) Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków, o których mowa w pkt. 2 i 3. 

5) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające             
z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem 
terminu składania ofert. 
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6) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania.  

7) Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

9) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej, a także przekaże 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy zapoznali się z treścią SIWZ. 

10) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu 
oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

11) Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną bądź więcej części. 

12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13)  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji 

elektronicznej. 
14)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.   
15)  Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 
16)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy (Załącznik nr 7 do SIWZ) 
oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu  
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 UPZP 
Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania 
powierza (art. 474 K.C.) jak za własne zachowanie, przy czym Wykonawca odpowiada 
całym swoim majątkiem niezależnie od jego woli. 
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W przypadku prac realizowanych przez Podwykonawców wymaga się, aby podmioty 
oraz osoby realizujące prace posiadały wymagane uprawnienia, poświadczenia lub 
zaświadczenia odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności (tj. określono dla 
Wykonawcy). 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

17) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
zamówienia. Roboty takie muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego w 
porozumieniu z projektantem. Roboty te nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli : 
1) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą 

korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
2) stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej, 
3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
4) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia. 
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18) Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 
ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu 
zamówienia. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi". Roboty takie muszą 
być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od wykonania 
całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu 
obliczenie wartości niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na 
podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych  złożonych 

przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 

zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z wydawnictwa 
SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

19)  Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od podpisania umowy, 
b) dostarczenia nie później niż przed dniem podpisania umowy kosztorysów 

ofertowych oraz kalkulacji ceny dostawy wyposażenia gastronomicznego na 
podstawie Specyfikacji dostawy wyposażenia. 

c) rozpoczęcie robót w terminie do 7 dni kalendarzowych od przekazania terenu 
budowy, 

d) dostarczenia Zamawiającemu - na dzień przekazania terenu budowy - 
oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy spełniającego wymogi dotyczące uprawnień  
i doświadczenia określonych w SIWZ, 

e) zabezpieczenia terenu budowy, w tym znajdującego się tam mienia; 
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f) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być wymienione, jako 
stanowiące część placu budowy; 

g) pełnienia dozoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych 
umową oraz koordynacji robót realizowanych przez ewentualnych 
podwykonawców 

h) zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika 
budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

i) utrzymania miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych (zwłaszcza na drogach ewakuacyjnych i pożarowych), 
zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwania wszelkich zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci; 

j)   dbania o należyty porządek na terenie budowy; 
k)   przeszkolenia   wytypowanych   przez   Zamawiającego   pracowników   w   
       zakresie wbudowanych i zainstalowanych urządzeń wymagających obsługi;  
l) każdorazowego uzgadniania z przedstawicielami Zamawiającego  

i Użytkownika materiałów wykończeniowych (w szczególności w zakresie 
kolorystyki). 

ł) uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 
odbioru końcowego. 

20. W zakresie dostawy i instalacji wyposażenia gastronomicznego określonego  
         w załączniku Nr 13  do SIWZ   Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia sprzętu na własny koszt   do pomieszczeń wskazanych przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego  (w oparciu o specyfikację dostawy), 

b) instalacji wyposażenia, podłączenia do mediów zasilających wraz z 
dokonaniem rozruchu technologicznego na swój koszt, 

c)   uczestnictwa w odbiorze technicznym wyposażenia,  
d) przeprowadzenie w terminie ustalonym z dyrekcją Przedszkola szkoleń 

personelu w zakresie obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń 
gastronomicznych, 
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e) podjęcia działań serwisowych do 24 godz. w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia 
awarii oraz usunięcia awarii w terminie max. 7 dni. 

f) zapewnienia (bez ponoszenia przez Zamawiającego lub Przedszkole  
dodatkowych kosztów) obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancyjnym 
wymaganych dla dobrej pracy wyposażenia (zgodnie z wymaganiami 
producenta), 

g) gwarancyjnej   wymiany   uszkodzonego  elementu towaru na wolny od wad. 
21. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące 
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy 
użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 
Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów.  

     Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma 
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub 
konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą 
one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników". Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię 
na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

 
III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1) Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą 
Pzp.” oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 

2) Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych 
w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3) Podstawa prawna opracowania specyfikacji Istotnych warunków zamówienia: 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.  

poz. 2164) 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich    te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2254),  

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2015r.,  poz. 2263) 

 Kodeks Cywilny 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.                     

z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym 

Żmigrodzie w podziale na trzy części :  
 
Część I:  
Modernizacja Przedszkola Gminnego roboty budowlane – przebudowa  
i modernizacja pomieszczeń przedszkola, przebudowa instalacji elektrycznej , 
wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb 
niepełnosprawnych .  

   Zakres przedmiotu zamówienia: 
Roboty rozbiórkowe:  
  demontaż pokrycia dachu rynien i rur spustowych, 
  rozbiórka oblicowania schodów wewnętrznych, 
  rozbiórka fragmentów ścian i stropu, 
  rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych, 
  demontaż okien i drzwi (częściowa), 
  skucie tynków ( w zakresie wymaganym), 
  demontaż balustrad i krat, 
  demontaż urządzeń instalacyjnych, 
  demontaż dźwigu towarowego, 

 
Roboty budowlano-wykończeniowe: 
  wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z impregnacją więźby dachowej z 

zabezpieczeniem  warstwy izolacji poddasza 
  montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
  ułożenie pokrycia dachu z blachy trapezowej na łatach drewnianych, 
  demontaż i ponowny montaż zestawu 4 szt. paneli solarnych 
  wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, 
  wykonanie warstw podkładowych pod podłogi i posadzki, 
  wykonanie oblicowanie schodów wewnętrznych, 
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  wymurowanie ścianek działowych, 
  zamurowanie istniejących otworów, 
  montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
  montaż ścianek szklanych o konstrukcji aluminiowej lub z pustaków szklanych, 
  montaż okien oddymiających, 
  montaż elektrycznego dźwigu towarowego,  
  montaż nadproży, 
  wykonanie posadzek z płytek gresowych, podłóg drewnianych, paneli 

laminowanych oraz wykładzin winylowych, 
  oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi, 
  wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych,  
  okładziny ścienne z gładzi gipsowych, 
  roboty malarskie, 
  montaż systemowych wycieraczek do obuwia,  
  montaż krat, podchwytów i balustrad schodowych, 
  montaż wyposażenia sanitariatów i sal tj. dozowniki na mydło i ręczniki 

papierowe, suszarki    elektryczne, drabinki gimnastyczne, szyny sufitowe, rolety 
okienne itp. 

  wymiana dźwigu towarowego 
  oraz prace wymagane charakterem lub technologią prac wymienionych wyżej a 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania 
 

 
Roboty sanitarne:  
  Wymiana baterii umywalkowych ściennych, 
 

Przebudowa instalacji elektrycznej  
-  rozdzielnice energetyczne; 
-  montaż infrastruktury kablowej; 
− montaż kabli i przewodów; 
− montaż instalacji oświetlenia; 
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− montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; 
− instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania – instalacje  przeciwoblodzeniowe; 
− remont instalacji odgromowej – zwody poziome; 
− instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; 
− montaż elementów i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania; 
− montaż elementów i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego; 
− inne roboty elektryczne. 

 
Dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych .  
- wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu 
    osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy budynku Przedszkola Gminnego  
    w   Nowym Żmigrodzie. 

 
 
Część II: Dostawa wraz z montażem wyposażenia  gastronomicznego  

  Zakres przedmiotu zamówienia, 
-   dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń ze stali nierdzewnej  typu   
     gastronomicznego, 
-  stoły robocze i zlewy zakończone rantami tylnymi oraz z odpowiednich stron  
   rantami bocznymi, 
- demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez  
   Zamawiającego,  
- roboty montażowe sprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami tj. węże 

przyłączeniowe wodne i gazowe, syfony zlewozmywakowe i umywalkowe, podłączenie 
urządzeń do sieci elektrycznej, 

-  przebicie otworu dla odprowadzenia oparów z wyciągu przez ścianę zewnętrzną 
budynku, 

- niezbędne prace naprawcze,  
- próby szczelności i protokoły sprawdzeń instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna i 

gazowa) oraz instalacji elektrycznej, itp.  
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Część III: Przebudowa placu zabaw 
 Zakres przedmiotu zamówienia: 
 Plac zabaw 1 
Jest to plac istniejący wyposażony w następujące urządzenia: sprężynowce x4, zestaw 
rekreacyjny, zjeżdżalnia, huśtawki wagowe x2, huśtawki wahadłowe podwójne x2, 
przeplotnia. Urządzenia należy zdemontować, uzupełnić frakcję żwirową do grubości 
20cm, zmienić lokalizację sprężynowców, zamontować nowe zestawy oraz wyposażenie 
dodatkowe. 
 Plac zabaw 2 
Jest to plac nowo projektowany na istniejącej nawierzchni trawiastej. Plac należy 
wykorytować, zamontować fundamenty betonowe, wykonać nawierzchnię żwirową 
wraz z obrzeżem oraz zamontować urządzenia. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w „Specyfikacjach  technicznych  
wykonania  i odbioru robót budowlanych ”,  stanowiących  załączniki  nr 2a, 2b, 2c  do 
SIWZ, przedmiarach robót; 
- załącznik nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ - przedmiary robót  roboty budowlane, 
- załącznik nr 13  do SIWZ specyfikacja dostaw urządzeń gastronomicznych  
- załącznik nr 14 do SIWZ  - przedmiar robót plac zabaw, 
Dokumentacjach technicznych stanowiących załączniki nr 16, 17,18  
 
Kod CPV i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień 
Część I 
Roboty rozbiórkowe –  45111100-9, 45111220-6 
Roboty ogólnobudowlane - 45210000-2, CPV 45400000-1 
Wymiana dźwigu towarowego - 45313000-4 
Roboty w zakresie instalacji sanitarnych -  45330000-9 
Montaż infrastruktury kablowej - 45314200-3 
Rozdzielnice energetyczne -  45315700-5 
Montaż kabli i przewodów  - 45311100-1 
Montaż instalacji oświetlenia - 456314320-0 
Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - 45314320-0 
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Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania - 45315000-8 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych -45312100-8 
Instalowanie alarmów włamaniowych -  45312200-9 
Instalacja monitoringu wizyjnego - 35120000-1 
Inne roboty elektryczne- 45317000-2 
Montaż urządzeń dźwigowych – 45313000-4 
Wykonanie konstrukcji dachowych – 45261100-5 
Roboty ciesielskie – 45422000-2 
Roboty ciesielskie -45261210-9 
 
Część II  
Sprzęt kuchenny  - 39221000-7 
Meble i wyposażenie kuchni  - 39141000-2 
 
Część III  
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - 45.11.27.23-9 
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw – 45.23.30.00-9 
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji – 45223800-4 
Roboty budowlane w zakresie budowy przedszk. Obiektów budowlanych – 45214100-1 
 V. Termin wykonania zamówienia    Termin realizacji zadania:   
1)  rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem przekazania terenu robót 
2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia:  

- dla części I pożądany termin wykonania zamówienia  – minimalny 75 dni 
( kalendarzowych ) , maksymalny 120 dni (kalendarzowych) od daty 

podpisania umowy ,  
- dla części II  wymagany termin  wykonania zamówienia -  30.10.2016r.  
- dla części III wymagany termin wykonania zamówienia  - 30.06.2017r.  
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VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków   
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. 

2. Wiedza i doświadczenie.                                                                                               
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:   
Część I  

Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz   z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
 i prawidłowo ukończone.  
Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania 

co najmniej jednej roboty  odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. remont, 
przebudowa, rozbudowa budynku użyteczności publicznej   na kwotę  minimum   
400 000,00  zł brutto; 

Część II  
Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a  w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie  
Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania 
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co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. 
dostawy wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego na kwotę  minimum   
50 000,00  zł brutto; 

Część III 
Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz   z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   
 i prawidłowo ukończone.  
Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania 
co najmniej jednej roboty  odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj .budowa, 
przebudowa placu zabaw  na kwotę  minimum   100 000,00  zł brutto; 

 
Wykonawca złoży oświadczenie o wykonanych robotach  w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem: miejsca 
wykonania, rodzaju robót, ich wartości, dat wykonania (załącznik nr 6 do SIWZ) 
oraz dowodami należytego ich wykonania, 

 
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi              

do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych dokumentów: 
oświadczenia o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego, oraz że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane  do  
kierowania robotami w specjalności:  
dla części I 

-  konstrukcyjno-budowlanej, 
- instalacji elektrycznych  

dla części II  
-  instalacji elektrycznych  
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-  instalacji sanitarnych  
 
dla części III 

-   konstrukcyjno-budowlanej, 
  a także posiadają aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność  do właściwej 
Izby  Samorządu Zawodowego na podstawie złożonego oświadczenia,  (załącznik nr 5). 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

       W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących 
dokumentów:  

        opłaconej polisy ( wraz z dowodami opłacenia składek), a w przypadku jej braku 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia - obejmujący naprawy i szkody powstałe w czasie 
wykonania robót na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości :  

- dla części I - minimum    500.000,00 zł brutto; 
- dla części II – minimum  100.000,00  zł brutto; 
- dla części III – minimum 100.000,00  zł brutto; 
 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Wykonawca wykaże, iż jest   
ubezpieczony od odpowiedzialności   cywilnej  odpowiadającej  przedmiotowi 
zamówienia,     na sumę poszczególnych części. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego dokumentu na      
zasadzie spełnia-nie spełnia. 
Z treści złożonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w 
warunki Wykonawca spełnił. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek 
warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy 
do oferty  

 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień 
publicznych– art. 22 ust.1 Pzp (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ); 

2) oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonawcy że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: 

dla części I 
      -  konstrukcyjno-budowlanej, 

- instalacji elektrycznych  
dla części II  

-  instalacji elektrycznych  
-  instalacji sanitarnych  

dla części III 
-   konstrukcyjno-budowlanej,  

a także posiadają aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność  do właściwej   
Izby Samorządu Zawodowego, na podstawie złożonego oświadczenia, o którym   mowa 
w art. 44 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ); 

3) - dla części I 
wykaz i poświadczenie wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym                    
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
pięciu lat z podaniem: miejsca wykonania, rodzaju robót, ich wartości, dat 
wykonania (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dowodami należytego ich wykonania,  
co najmniej jednej roboty odpowiadającej  przedmiotowi zamówienia, na kwotę 
minimum   400 000,00 zł brutto; 
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- dla części II – minimum 50 000,00  zł brutto; 
wykaz i poświadczenie wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat z podaniem: ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów , na 
rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz 
dowodami należytego ich wykonania,  co najmniej jednej dostawy 
odpowiadającej  przedmiotowi zamówienia, na kwotę minimum   50 000,00 zł 
brutto; 

- dla części III  
wykaz i poświadczenie wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym                    
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
pięciu lat z podaniem: miejsca wykonania, rodzaju robót, ich wartości, dat 
wykonania (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz dowodami należytego ich wykonania,  
co najmniej jednej roboty odpowiadającej  przedmiotowi zamówienia, na kwotę 
minimum  100 000,00 zł brutto; 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia- obejmujący naprawy i szkody 
powstałe w czasie wykonania robót na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w 
wysokości : 
     - dla części I - minimum    500.000,00 zł brutto; 

- dla części II – minimum 100.000,00  zł brutto; 
- dla części III – minimum 100.000,00  zł brutto; 

 
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Wykonawca wykaże, iż jest   
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej odpowiadającej przedmiotowi 
zamówienia,     na sumę poszczególnych części. 
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2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG (Centralnej Ewidencji                              
i Informacji o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

2) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

3) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz o braku podstaw  do wykluczenia – art. 24 ust.1  
Pzp (wg wzoru zawartego w załącznik nr 4 do SIWZ) 

 Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii.  
Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona  
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie 
dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne. 
 
W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu, 
oświadczenia bądź załącznika przez osobę nieuprawnioną  do reprezentacji wprost  
z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
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Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami 
Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.  
 
Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  oraz  brak  podstaw do 
wykluczenia określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin  składania ofert. 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

4.   Oferta wspólna - Wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez  
      Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz  spółek cywilnych: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako 

konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają na piśmie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarciu umowy. 

2) Przed podpisaniem umowy należy przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność                   
z oryginałem umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
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konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 

3) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność                          
za wykonanie umowy. 

4) Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, 
powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących 
Wykonawców.  

5) Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność                           
z oryginałem pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców. 

 
5.  Wykonawca składający ofertę do postepowania, ubiegający się o udzielenie 

zamówienia polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP- winien do oferty przedłożyć 
następujące dokumenty podmiotu użyczającego zasoby: 

1) Wypełniony załącznik nr 15 do SIWZ, tj.  Zobowiązanie do oddania do 
dyspozycji zasobów 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych– art. 22 ust.1 Pzp (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 
3 do SIWZ) podmiotu użyczającego  oraz dokumenty  określone w SIWZ w 
Rozdziale VII pkt. 2 ppkt. od 1-4 podmiotu użyczającego. 

            Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b        
ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 
powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

 
VIII. Grupa Kapitałowa  

1. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007r., nr 50, 
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poz. 331 z późn. zm. w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - 
formularzu ofertowym  pkt. 11;  przy czym pod pojęciem: 

1) Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni  lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 
tym również tego przedsiębiorcę ( Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007., nr 50, poz. 331 z późn. zm., Art. 4 pkt. 
14) 

2)  Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów                             
o swobodzie działalności gospodarczej ( Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, Dz. U. z 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm., Art. 4 pkt. 1) 

3) Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub 
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, 
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, 
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców ( Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, Dz. U. z 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm., Art. 4 pkt.4)  
  IX. Inne dokumenty   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru         

zamieszczonego w niniejszej SIWZ – Załącznik nr 1 do SIWZ; 
2. Oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcom  – Załącznik  

     nr 7 do  SIWZ; 
3. Wypełniony Załącznik nr 15 do SIWZ, tj.  Zobowiązanie do oddania do  

    dyspozycji   Zasobów; 
 

 X. Wymagania dotyczące wadium  
 
1. Ustala się wadium w wysokości :            
- dla części I:   15 000,00 zł brutto ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ); 
- dla części II -  3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych ); 
- dla części III – 5 000,00  zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) 
                             



IOŚ.271.1.2.2016 
 

„ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie” ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

23 
 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
    Wadium można wnieść w   jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, 
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) 

 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  
 ING Bank   Śląski   Nr 5105014581000002221495852   
z dopiskiem:  Przetarg nieograniczony: 
Część I: Modernizacja przedszkola – roboty budowlane  
Część II: Dostawa wraz z montażem urządzeń gastronomicznych 
Część III: Przebudowa placu zabaw  
 
 Skuteczne wniesienie  wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków 
pieniężnych na  rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu 
składania ofert. 
Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 
Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować 
cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być 
precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą 
gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu 
udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 
ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się 



IOŚ.271.1.2.2016 
 

„ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie” ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

24 
 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
przyczyn leżących  po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy   lub pełnomocnictw,  listy podmiotów należących do 
tej samej grupy  kapitałowej, lub  nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2pkt 3,  co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.   
Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje 
poręczenia,   do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. 
Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób 
reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana 
przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony 
wraz z imienną pieczątką lub czytelny  (z podaniem imienia i nazwiska).  
Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 
żądanie zamawiającego – zgłoszone w terminie związania ofertą – wzywające do zapłaty 
kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – następuje 
jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 
gwaranta/poręczyciela.  
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii 
gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) 
należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, II piętro, pokój 
nr 19 w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 26.07.2016r. do 
godz. 10.00. 
W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 
dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia 
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na 
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie 
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
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XI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą  

 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach  

obcych. 
2) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN) 
 

XII. Termin związania ofertą  
1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin 
składania ofert. 

2) Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3) Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu jego rozstrzygnięcia. 
 

XIII.  Sposób przygotowania oferty  
 

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco : 
         Adres Zamawiającego 
Gmina Nowy Żmigród  ul. Mickiewicza 2  38-230 Nowy Żmigród                                                                   PRZETARG  NIEOGRANICZONY 
                    „ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie”                        nie otwierać przed 26.07.2016r. godz. 10:15 

 Adres składającego ofertę 
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1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania; 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym 

jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia; 
3)  wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną; 
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę 

uprawnioną; 
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką; 
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę 

wyłącznie przed upływem terminu składania ofert; 
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert; 
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej 

składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
2. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), muszą być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu 
oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie); 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

3. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty; 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ; 
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej  
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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1) Oferty należy składać do dnia 26.07.2016 r. do godz. 10.00 pocztą na adres 
Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród   lub 
osobiście w siedzibie Zamawiającego 

2) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez 
otwierania. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  
z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek  
z wymaganych informacji. 

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2016r. o godz. 10.15 w siedzibie 
Zamawiającego Urząd Gminy Nowy Żmigród pokój nr 14  
 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny  
 

1. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie 
ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 
z 1964, nr 16 poz. 93 ze zm.) 
„§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru łub kosztów prac. 
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 
podwyższyć ryczałt łub rozwiązać umowę". 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienie wynikające wprost z dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w niej nieujęte, z 
powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami 
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. Będą to min. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich 
robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i dokonanie 
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odbioru przez wymagane prawem budowlanym instytucje, opracowania projektu 
zagospodarowania zaplecza budowy wraz z drogami dojazdowymi i ewakuacyjnymi 
(w uzgodnieniu z użytkownikiem) wykończeniowych i porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,  
zapewnienie kierownika budowy  koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich 
innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu 
zamówienia. 
Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają 
Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które 
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe 
sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych jak i przyszłego placu budowy. 

2. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz wskazane w SIWZ, a pominięte przez 
Wykonawcę w swej ofercie nie będą stanowić robót dodatkowych. 

3. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu oferty - załącznik nr 1 do 
SIWZ  

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania 
zmiany wynagrodzenia ustalonego w drodze przetargu. 

5. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności 
w zakresie- 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 
technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 
dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, 
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679, z późn. zm.); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
6.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na  
      wykonawcy. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  
 
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
Część I  
Cena - 85 % 
Termin realizacji – 10% 
Okres gwarancji – 5% 
 
W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:   
cena  - waga 85 %       

            cena najniższej oferty  Wc = --------------------------------------------------- x 85 % x 100    cena badanej oferty   
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Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom 
przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
 
termin wykonania robót – waga 10% 

           najkrótszy termin wykonania robót  Wt = --------------------------------------------------- x 10 % x 100  termin wykonania robót badanej oferty    
Oferta z najkrótszym terminem wykonania robót  (przy założeniu, że minimalny   termin 
wykonania zamówienia wynosi 75 dni ( kalendarzowych )  maksymalny 120 dni  
( kalendarzowych ) od daty podpisania umowy ,  
 
Oferty z terminem niemieszczącym się w ramach terminów  określonych  przez 
Zamawiającego będą traktowane jako niespełniające warunków zamówienia. 
 
 
Okres gwarancji jakości – waga 5 %                                              okres gwarancji oferty badanej  Wg  = -------------------------------------------------------------------------- x 5 % x 100                    najwyższa zaoferowana ilość miesięcy okresu gwarancji    
-  Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, 
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

- Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy 
od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 
jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – 
otrzyma 5 pkt.  

-  W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od 
daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia 
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punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości  przyjmie okres 
gwarancji jakości ( max) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Część II  
Cena - 95 % 
Okres gwarancji dostarczonego wyposażenia i usługi instalacji  – 5% 
 
W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:   
 
cena  - waga 95 %       

            cena najniższej oferty  Wc = --------------------------------------------------- x 95 % x 100    cena badanej oferty   
Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym 
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
 
Okres gwarancji dostarczonego wyposażenia i usługi instalacji  – 5%                                              okres gwarancji oferty badanej  Wg  = -------------------------------------------------------------------------- x 5 % x 100                    najwyższa zaoferowana ilość miesięcy okresu gwarancji  

  - Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesiące  od daty odbioru przedmiotu 
umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, 
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

- Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy 
od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 
jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – 
otrzyma 5 pkt.  

-  W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od 
daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia 
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punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości  przyjmie okres 
gwarancji jakości ( max) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Część III  
Cena - 95 % 
Okres gwarancji – 5% 
 
W zakresie kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:   
 
cena  - waga 95 %       

            cena najniższej oferty  Wc = --------------------------------------------------- x 95 % x 100    cena badanej oferty   
Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym 
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
 
Okres gwarancji jakości – waga 5 %                                              okres gwarancji oferty badanej       Wg  = -------------------------------------------------------------------------- x 5 % x 100                    najwyższa zaoferowana ilość miesięcy okresu gwarancji  

 
-  Minimalny okres gwarancji jakości – 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, 
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

- Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 60 miesięcy 
od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 
jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej – 
otrzyma 5 pkt.  

-  W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od 
daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy. Zamawiający do obliczenia 
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punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości  przyjmie okres 
gwarancji jakości ( max) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.  

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez 

Wykonawcę w celu zawarcia umowy  
 

1) Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy) i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także 
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną oferentom. 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - tablica ogłoszeń. 

3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o których mowa w pkt 2, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 
94 ust. 1 Ustawy.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający 
powiadomi odrębnym pismem.  

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających ze 
specyfikacji, istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 
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5) Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi projekt umowy z 
podwykonawcami    do akceptacji przez Zamawiającego. 
 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości             

5 %  ceny brutto ofertowej zamówienia. 
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
3) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości 

przed terminem zawarcia umowy. 
4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w 
treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia: 

 wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę; 
 że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej 

przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie;  
 że wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                     

w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę 
któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie; 

 termin ważności. 
6) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości 

przed zawarciem umowy. 
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7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę 
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie  
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego,  na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. 

11) Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 70% przeznacza się jako 
zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 

12) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 70% wartości 
zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

13) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wartości 
zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady, o ile do tego czasu nie wystąpią wady, a zgłoszone zostaną 
usunięte. 

 
XIX. Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy  

 
1) Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 8 
2) W trakcie trwania umowy  zgodnie z art. 144 pkt. 1 dopuszcza się wprowadzenie 

następujących zmian do jej treści na poniżej określonych warunkach: 
- zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy siedziby, adresu, 
numeru konta bankowego w przypadku zmian w wpisów w ewidencji 
działalności gospodarczej lub KRS, 
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- zmiany osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie 
stosunku pracy, 
- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom  
- zmiany terminu umownego – tylko pod warunkiem wystąpienia istotnych 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. 
okoliczności wymienionych niżej: 
a)    zaistnienie awarii;  
b)    konieczności zmian będących następstwem działalności organów nadzorczo-

kontrolnych; 
–   termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty , 
nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

c) W razie przeszkód  w   rozpoczęciu  lub  wykonywaniu  robót  z  przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy  spowodowanych  przez  warunki  pogodowe  
uniemożliwiające  wykonywanie  prac, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o w/w okoliczności.  W przypadku, gdy Zamawiający uzna 
okoliczność wskazaną przez Wykonawcę za  uzasadnioną, Strony wspólnie 
określą nowy termin zakończenia robót    

   zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania – zgodnie z ustawą Prawo     
       zamówień publicznych art. 148 

3)  Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli 
obie strony umowy zgodnie uznają , że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz 
wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim 
zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia 
zmian do umowy.  
 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku    
      postępowania o udzielenie zamówienia  
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Środki ochrony prawnej określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w Dziale VI (Środki 
Ochrony Prawnej). 
 

XXI. Zmiana treści ogłoszenia i tyreści specyfikacji  
1) Zamawiający może dokonać zmian w treści opublikowanego ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku potrzeby ogłoszenia 
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 
sprostowania. W przypadku dokonywania zmian w treści ogłoszenia, jeżeli  
zmiana będzie istotna Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

2) Po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień 
Publicznych  Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej www.nowyzmigrod.biuletyn.net  

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (art. 38 ust. 4 Ustawy). 

4)  Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną  
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie 
internetowej    www.nowyzmigrod.biuletyn.net  i  będą wiążące przy składaniu 
ofert. 

5) O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach 
zmian wynikających ze zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz informacja zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej www.nowyzmigrod.biuletyn.net Wszelkie prawa i 
zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą 
podlegały nowemu terminowi. 
 

XXII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
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1) Zamawiający żąda wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) przez 
wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku., potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5) Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane' 

a. niespełniającej  wymagań określonych  w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
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6) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7) Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8) Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w pkt. 5). 

9) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 
dni, uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego. 

10) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo, o wartości większej niż 10 000,00 zł. 

11) W przypadku, o którym mowa w pkt 4) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12)  Przepisy pkt. 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 
 



IOŚ.271.1.2.2016 
 

„ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie” ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

40 
 

2. Warunki płatności 
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną    przez     zamawiającego     umowę     o     podwykonawstwo.     
Której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1), dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

8)  Powyższe przepisy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647] 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone 
przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców szkody 
osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z 
Wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z 
prawomocnych orzeczeń sadowych, obejmujących roszczenia związane z 
wyrządzonymi przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców 
szkodami związanymi z wykonaniem niemniejszego przedmiotu zamówienia łącznie 
z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do 
Zamawiającego łub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą osób 
upoważnionych do ich reprezentacji pracowników i innych osób działających w 
imieniu Zamawiającego. 

XXIII. Załączniki do specyfikacji  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 a – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa  i modernizacja pomieszczeń przedszkola, wymiana pokrycia dachowego  Załącznik nr 2b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja elektryczna  Załącznik nr 2 c - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – budowa placu zabaw  i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych  Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Pzp., 
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Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące art. 24 ust. 1 Pzp, Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,            o posiadaniu wymaganych uprawnień , Załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych, Załącznik nr 7 – oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcy , Załącznik nr 8 –  wzór umowy Załącznik nr 9 - przedmiar robót – przebudowa i modernizacja przedszkola  Załącznik nr 10 - przedmiar robót – wymiana pokrycia dachowego  Załącznik nr 11 - przedmiar robót – przebudowa instalacji elektrycznej  Załącznik nr 12 - przedmiar robót - dostosowanie dla niepełnosprawnych  Załącznik nr 13 – specyfikacja dostaw wyposażenia gastronomicznego  Załącznik nr 14 – przedmiar robót – budowa placu zabaw Załącznik nr 15 – Oświadczenie  o oddaniu do dyspozycji zasobów Załącznik nr 16 – Dokumentacja modernizacja pomieszczeń przedszkola , przebudowa instalacji elektrycznej, wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych. Załącznik nr 17- Dokumentacja wyposażenie gastronomiczne  Załącznik nr 18 – Dokumentacja budowa placu zabaw   
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Załącznik nr 1 do SIWZ  ....................................................................                           .........................................................     /Nazwa i adres wykonawcy/     /miejscowość i data/ 

FORMULARZ OFERTOWY 
  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.nowyzmigrod.biuletyn.net   
na wykonanie modernizacji Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie  
  1. Oferujemy realizację, będących przedmiotem zamówienia za wynagrodzenie   
          ryczałtowe: 
 
*)CZEŚĆ I 
 ………………..zł  netto + podatek VAT 23% tj.: ……………….. zł, 
 razem brutto ……………… zł 
 słownie: …………………………………  złotych 
Termin realizacji: ………………… dni ( kalendarzowych ) od  daty podpisania umowy  
Okres gwarancji : ……………………… miesięcy  od daty odbioru przedmiotu umowy 
 
*)CZEŚĆ II 
 ………………..zł  netto + podatek VAT 23% tj.: ……………….. zł, 
 razem brutto ……………… zł 
 słownie: …………………………………  złotych 
Okres gwarancji : ……………………… miesięcy  od daty odbioru przedmiotu umowy 
 
*)CZEŚĆ III 
 ………………..zł  netto + podatek VAT 23% tj.: ……………….. zł, 
 razem brutto ……………… zł 
 słownie: …………………………………  złotych 
Okres gwarancji : ……………………… miesięcy  od daty odbioru przedmiotu umowy 
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2. WADIUM zostało wniesione w dniu …………w postaci................................................... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu) 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz przedmiotem zamówienia i na tej podstawie oferujemy wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń i z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Akceptujemy treść warunków umownych określonych w załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Prowadzimy działalność na podstawie wpisu do ………………………………………………… prowadzonego przez ………………………………….. o nr ……………..…………………….  Nasz NIP ……………………….…….; REGON …………………………………………………… 7. Posiadamy rachunek bankowy w ....................................................................................................... nr konta ......................................................................................................................................... 8. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ............................................................................................................... w wysokości  5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty: Zadanie I ....................................... zł      Zadanie II ………………………… zł Zadanie III ……………………….. .zł  9. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr ............................................... 10. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 11. Oświadczam iż należę / nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331,  z późn. zm.).        Należąc do grupy kapitałowej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy    kapitałowej:  
Lp. Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. 
1.  
2.  
3.  
4.  

  12. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy jest/ są: ………..................................... 
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……………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy ………………………../faks .................................................. 
e-mail: …………………………………………………………………………..… 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  1) ……………………………………………………………………… 2) ……………………………………………………………………… 3) …………………………………………………………………….. 4) …………………………………………………………………….. 
 
 
..................., dnia .................. 
 

    ……........................................................................         (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do             składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) *)niepotrzebne skreślić                          
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Załącznik nr 3 do SIWZ    
 
  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 zm. – dalej PZP) oświadczam, iż spełniam warunki 
udziału w niniejszym postępowaniu określone, na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, a 
mianowicie: 

 
  1) posiadam wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do wykonywania 

działalności oraz czynności stanowiących przedmiot zamówienia, 
 

2) posiadam niezbędną dla  prawidłowego wykonania zamówienia wiedzę i wymagane 
przez Zamawiającego doświadczenie, 

 
3) dysponuję odpowiednim – określonym przez Zamawiającego – potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w wymaganej ilości 
i o opisanych kwalifikacjach i uprawnieniach,  

 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie 

niniejszego zamówienia. 
 

…………………………………..………………., dnia ………………….…   …………………………………………………………………..……………………….. (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania  wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego)        

 
   
 
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
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                    Załącznik nr 4 do SIWZ  
  (nazwa i adres wykonawcy)  Załącznik 2a       

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie : 

 
„Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie ” 

  
O Ś W I A D C Z A M /Y 

Że nie znajduję/emy się w sytuacji wykluczającej mnie/nas z postępowania o 
zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 
…………..……………………. dnia …………. 2016 r.                        ......................………………………………. 

                                                                                                                               (podpis Wykonawcy/ Wykonawców) 
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   Załącznik nr 5 do SIWZ  
Oświadczenie 

posiadam odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia  Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................ 
Adres wykonawcy.............................................................................................................................. 
 Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
stosowne uprawnienia wymagane w SIWZ  tzn. w specjalności: 
*) dla części I 
      -  konstrukcyjno-budowlanej, 

- instalacji elektrycznych  
*) dla części II  

-  instalacji elektrycznych  
-  instalacji sanitarnych  

*) dla części III 
-   konstrukcyjno-budowlanej, 

 
 a także posiadają aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego. 
 
                                                                              …………………………..…………………….……………. 

pieczęć firmowa i podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy                                                              
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*) niepotrzebne skreślić   Załącznik nr 6 do SIWZ                                                                                                                                 …...........................................  ………………………….……………….  (nazwa i adres wykonawcy)                                                                           (miejscowość i data)  Wykaz robót budowlanych  

 Wykonawca wykaże dowody należytego wykonania co najmniej jednej roboty  
odpowiadającej przedmiotem danej części  zamówienia,  z której każda z nich będzie 
opiewała na kwotę: 
-*dla części I – 400 000,00  zł brutto; 
- *dla części II – 50 000,00 zł brutto. 
- *dla części III- 100 000,00 zł brutto. 

 

Lp. Rodzaj i zakres zamówienia 

Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN 

Termin realizacji Nazwa zamawiającego (miejsce wykonania) Data rozpoczęcia Data zakończenia 
  

 
 
 
 
 
 
 

    

 
UWAGA   Wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących  
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

       ………………………………………………………….. (pieczęć firmowa i czytelny podpis  
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upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ  Oświadczenie o robotach zleconych podwykonawcom   
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................................ 
Adres wykonawcy................................................................................................................................................ 
Numer telefonu ........................................................... nr faksu ........................................................................  
*1. Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane w całości siłami własnymi. 
*2. Oświadczam, że następujący zakres robót wykonam przy użyciu podwykonawców: 
 

 Lp.  Roboty, które mają zostać zlecone podwykonawcom  (rodzaj robót) 

Wartość robót zleconych Podwykonawcom w % ceny oferty 
        

       

       
  *) niepotrzebne skreślić 
 
 
    .....................................................                      ....................................................................................                 (data)                                                      (pieczęć firmowa i podpis  

 Upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)    
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Załącznik nr 15 do SIWZ 

                                                                                                           ZOBOWIĄZANIE  do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia    Ja(/My) niżej podpisany(/ni)………………….………………………będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: (imię i nazwisko składającego oświadczenie)  …………………………….………………………………….………………………………………………..…… (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)   o ś w i a d c z a m / (y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy……………………………………………………………....…………………………….…………….……. (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)  do dyspozycji niezbędne zasoby 1……………………………………………………………………………….                                                                      (zakres udostępnianych zasobów)  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. ……………………….….………  ……………………………………………………………………………………………………………………..…………                                                                       (nazwa zamówienia publicznego)  przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.   Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:………………………………………………………………………………………………………………….......  Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:   ……………………………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………….. (miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                                         ………………….…………………..……………………… (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu podmiotu  oddającego do dyspozycji zasoby)  



IOŚ.271.1.2.2016 
 

„ Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie” ____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

52 
 

  
1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :  wiedza i doświadczenie   potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)  osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres wykonywanych czynności)  zdolności finansowe i ekonomiczne 2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 3.  np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy,   


