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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Oznaczenie sprawy: MT.2370.9.2017

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Głogowska 24, 45-315 Opole
Strona internetowa: www.kmpsp.opole.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przebudowa budynku „C”
i historyczną

Komendy Miejskiej

PSP w Opolu na salę edukacyjną

TRYB ZAMÓWIENIA.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000
euro z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 20 lipca 2017 r. z późn. zmianami), nazywanej w dalszej części Prawem.
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2) FORMULARZ „OFERTA PRZETARGOWA”
3) INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Z NIŻEJ WYMIENIONYMI ZAŁĄCZNIKAMI
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych;
4. Wzór zobowiązania.
4) WZÓR UMOWY

zatwierdził

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu
bryg. Paweł Kielar
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Oznaczenie sprawy: MT.2370.9.2017
„Przebudowa budynku „C” KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu
w związku z adaptacją pomieszczeń na salę edukacyjną i historyczną dla dzieci w wieku szkolnym,
młodzieży i dorosłych. W salach będą przebywać grupy do 20. osób w czasie maksymalnie do 2. godzin.
Obecnie przestrzeń przeznaczona jest na pomieszczenia magazynowe, siłownię oraz garaże.
W celu wydzielenia przestrzeni na salę edukacyjną konieczne jest utworzenie wydzielonej strefy
pożarowej. W strefie znajdą się:
 korytarz i klatka schodowa,
 sanitariaty na 1. kondygnacji,
 siłownia na 1. kondygnacji,
 sala edukacyjna na 2. kondygnacji,
 sala historyczna na 3. kondygnacji.
PRACE W BUDYNKU „C”:
1. przebudowa części budynku istniejącego polegająca na wykonaniu toalet dla mężczyzn, kobiet oraz
osób niepełnosprawnych, przebudowa korytarza, wykonanie sali edukacyjnej oraz sali historycznej,
2. wykonanie instalacji sanitarnych w części budynku, tj.:
- wewnętrznej instalacji wod.-kan.;
- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
- wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej;
3. wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w przebudowanej części budynku, tj.:
- wlz-t, oraz instalacja technologii i gniazd wtykowych;
- instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
- rozbudowa istniejącego systemu kontroli dostępu;
- doprowadzenie sieci komputerowej do sali edukacyjnej;
4. wykonanie instalacji ppoż, tj:
- systemu alarmu pożarowego przygotowanego do zintegrowania z monitoringiem pożarowym;
- integrowanego z SAP systemu umożliwiającego informowanie osób przebywających w sali
edukacyjnej o wystąpieniu pożaru;
- systemu sterującego oddymianiem klatki schodowej i wyzwalaczami elektromagnetycznymi drzwi
wydzielającymi klatkę schodową;
- montaż szafek hydrantowych DN25;
Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki
do niniejszej dokumentacji.
2. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zaleca się dokonania wizji na obiekcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
ul. Głogowska 24;
Wytyczne dla wykonawców zadania:
- zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować
urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z opisów
w projekcie,
- Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany do zachowania założeń projektu, bez
powiększania powierzchni z możliwością zmiany ustawień elementów wyposażenia,
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- zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą dla poszczególnych urządzeń,
- wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie,
- urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
- wszystkie urządzenia muszą mieć tabliczki znamionowe ( nazwa producenta, adres producenta, numer
seryjny, katalogowy, rok produkcji, nr normy z datą jej wydania),
- dokumenty w/w muszą być sporządzone w języku polskim ( w przypadku dokumentów obcojęzycznych
Wykonawca dostarczy tłumaczenia tych dokumentów na język polski),
- dostawa i montaż urządzeń na miejsce realizacji zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę
własnym transportem i na własny koszt,
Materiały z wyburzania będą własnością wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim
wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić
w swojej wycenie;
W ramach niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający umieszcza na własnej
stronie internetowej: www.kmpsp.opole.pl w formie plików do pobrania opis techniczny wraz ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy.
II. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg. następujących kodów Wspólnego Słownika
Zamówień:
CPV 45300000-0
45330000-9
45331000-6
45332200-5
31000000-6
39000000-2

Roboty instalacyjne w budynkach;
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Roboty instalacyjne hydrauliczne;
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem
oświetlenia) i środki

III. Oferta równoważna:
1. Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy urządzenia i materiały należy rozumieć
jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
2. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa
obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich
dokumentów potwierdzających tą równoważność.
IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Prawa.
V.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VII. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy
o pracę.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia: roboty budowlane.
Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku gdy ww. czynności (przez cały okres realizacji
zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które ww.
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czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku
cywilnoprawnego.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym
niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę z pracownikami. Kopie umów należy sporządzić w sposób uniemożliwiający odczytanie
danych osobowych w szczególności adresu zamieszkania, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia,
itp.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego może skutkować zawiadomieniem do Państwowej
Inspekcji Pracy.
VIII.

Termin realizacji zadania:

- Przebudowa budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną – termin
zakończenia realizacji zadania 30 listopad 2017 r.
IX.

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku:

1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres,
termin;
2. Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem
lub połączeniem z inną firmą;
3. Zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie;
4. Wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na
realizację robót;
5. Zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:
 udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie realizacji zamówienia
podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót;
 koniecznością przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające
prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną;
 koniecznością usuwania kolizji, awarii przez właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
co uniemożliwia terminową realizacje zadania;
 wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 zaistnieniem siły wyższej. Siłami wyższymi w rozumieniu Zamawiającego są m.in.: złośliwe
uszkodzenie ważnych urządzeń, pożar, protesty.
Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Strony umowy, a zmiana może nastąpić
w przypadku gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy
wyrażają na to zgodę.
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OFERTA PRZETARGOWA
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………….……….…..…….
Adres Wykonawcy……………………..………..…………………………………………..………..………
Faks ………….…..…………....……….
Telefon …………………..…………….

e-mail ..…………..…………………….

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK / NIE*
* niepotrzebne skreślić
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie
Przebudowa budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną
składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
1. Oferta jest złożona przez:
a)firmę*……………………………………………………………………………………………….………
(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania:
a-1) w postępowaniu,
a-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty*
b) spółkę cywilną* składającej się z następujących wspólników:
- ........................................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................................
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania:
b-1) w postępowaniu,
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono)
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.
c) konsorcjum* zawiązane w składzie:
…………………………………………………………………..…………Wykonawca – lider konsorcjum,
……………………………………………………………………..…….Wykonawca - członek konsorcjum,
………………………………………………………………………..…Wykonawca - członek konsorcjum,
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa ustanawia pełnomocnika do reprezentowania:
c-1) w postępowaniu,
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy,
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa)
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty.
 Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej
dłużników określone w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.
 Zgodnie z art. 141 Prawa Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części lub
całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku z nich lub każdego z
osobna.
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*niepotrzebne skreślić
2. Termin realizacji zadania:
Przebudowa budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną – termin
zakończenia realizacji zadania 30 listopad 2017 r.
3. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.
4. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu
składania ofert.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie/formach określonych w art. 148 ust.
1 pkt.1 – 5 Prawa zamówień publicznych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
8. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto …………………………………………………..zł.
kryterium – termin gwarancji ..................... miesięcy*
*(minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy,
miesięcy)

maksymalny termin gwarancji wynosi 60

9. Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarów i usług i stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w
załączniku nr 11 do tej ustawy).
W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać:
9.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
takiego obowiązku podatkowego:
.......................................................................................................................................... *

9.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:
............................................................................................................................................*
*należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
10. Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający
pobierze oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3
Prawa:

…………………………………………………….
(adres strony internetowej)

…………………………………………….
(dokument/oświadczenie)
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11. Załącznikami do oferty są:
1) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca 1-a) lub 1-b) ustanowił pełnomocnika,
2) Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku 1-c) – konsorcjum,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4) Zobowiązanie

………………………………………………………..........
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
z załącznikami
1.

4.

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych;
4. Wzór zobowiązania.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
A. wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej wykonanej
roboty budowlanej o wartości nie mniejszej brutto niż 260 000 zł, obejmującej jednocześnie wykonanie
robót branży budowlanej, elektrycznej i zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym rozdziale lit.
A 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 - (art. 22a ust.1 Prawa).
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 - (art. 22 a ust.2 Prawa).
Zamawiający oceni, czy udostępnianie 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 pkt. 1, 5, 6, 7, 8 Prawa - (art. 22a ust.3
Prawa).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – ( art. 22a ust.4 Prawa)
Uwaga: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a Prawa będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia oryginału zobowiązania, które określi w
szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie ma być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający i dołączone do
formularza OFERTA PRZETARGOWA.
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA w ART. 24 ust.5
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 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.
9
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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) – art. 24 ust.5 pkt.1 Prawa.
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych - art. 24 ust.5pkt.5 Prawa.
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust.5 pkt 5 - art. 24 ust.5pkt.6
Prawa.
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych - art. 24 ust.5pkt.7 Prawa.
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust.5pkt.8 Prawa.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Zamawiający na podstawie art. 25a ust.1 Prawa żąda złożenia oświadczenia, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca dołącza do formularza OFERTA PRZETARGOWA.
Wzór oświadczenia został dołączony do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia ma potwierdzać spełnienie
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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.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału
dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt.1 niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1 niniejszego rozdziału Wykonawca wypełnia część dotyczącą
żądania Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.
W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod
kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,
po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada
oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.2 Prawa. W
postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3
Prawa
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów – (art. 26 ust.2 Prawa):
a. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, 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,
b. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa.
Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument, jeśli będzie można go uzyskać z ogólnodostępnej
i bezpłatnej bazy danych.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Prawa, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. b (§ 9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
Zamawiający samodzielnie pobierze ww. dokument, jeśli będzie można go uzyskać z ogólnodostępnej i
bezpłatnej bazy danych.
8.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Prawa. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca
nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w 5 b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
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którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. 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.7 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
1.
2.

Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów.
Pisma będą przesyłane lub składane na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole.
3.
W przypadku przekazu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania. Numer faksu +48 77 400 20 31; adres e-mail:
kmsekret@kmpsp.opole.pl.
4. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną:
- pytań;
- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;
- informacji o wyniku postępowania;
- pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Robert Tadaj - tel. 77 400 2010
Adam Janiuk – tel. 77 400 2006
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem
sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale p.t. Informacje o sposobie
porozumiewania się. Pismo o wyjaśnienia treści SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do procedury:
„Przebudowa budynku „C”

Komendy Miejskiej

PSP w Opolu na salę edukacyjną

i historyczną”.
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5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby
upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
7. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
8. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Głogowska 24
45-315 Opole
z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.
„Przebudowa budynku „C” Komendy Miejskiej PSP w Opolu na salę edukacyjną
i historyczną”.
9. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający
wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby
uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub poświadczonej notarialnie kopii
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają
wniesienia opłaty skarbowej.
Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być podpisane
przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na podstawie
art. 23 ust. 2 Prawa ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub
w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane przez Zamawiającego
oświadczenie podpisuje ten sam pełnomocnik.
W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia podpisują
wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.
Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Prawa oraz przez podwykonawców,
składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt.5
składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane
własnoręcznym podpisem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo wspólnie
ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w zakresie
dokumentów, którego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym
podpisem.
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem umowy
przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne,
podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne,
pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia
publicznego grozi odpowiedzialność karna określona w art.297 §1 Kodeksu Karnego.
Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art.297 §2 grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim
obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na
wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego.
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13. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub
instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem
publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla
zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą,
działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest
dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego.
14. Zgodnie z art. 8 ust.3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie
informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na
ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 Prawa, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma
prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia
winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w Sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
ul. Głogowska 24, 45-315 Opole
do dnia 25 września 2017 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej, pod adresem jak wyżej,
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej www.kmpsp.opole.pl
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Podstawą obliczenia ceny ofertowej i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy w formie ryczałtu jest
opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy.
3. Cena ofertowa obejmuje zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
wynikających z opisu technicznego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wzoru umowy
oraz warunków lokalnych terenu budowy.
4. W ofercie na realizację zadania należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w szczególności:
- prace budowlane,
- dostawa i montaż urządzeń na miejsce realizacji zamówienia,
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- materiały z wyburzeń będą własnością Wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim
wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić
w swojej wycenie,
- uporządkowanie terenu po robotach.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
6. Zamawiający wymaga podania ceny ofertowej za przedmiot zamówienia zgodnie z zapisem
w formularzu Oferta Przetargowa.
7. Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego.
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
I.
Cena = 60 %.
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 60, gdzie: Cn - najniższa
oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert; Cb -cena oferty badanej.
II.
Termin gwarancji = 40 %.
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: ((Gb -36):24) x 40 gdzie: Gb – ilość
miesięcy termin gwarancji oferty badanej.
Minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich
uczestników postępowania faxem lub elektronicznie i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
2. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą poinformowany zostanie o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Termin w pkt.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną,
albo 10 dni -jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt
1lit a Prawa , tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji na okres od daty przekazania placu
budowy do dnia odbioru końcowego na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zgodnie z § 12 wzoru umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, który złożył
najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach
określonych w art. 148 ust.1 Prawa w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
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POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 1, dziale VI Prawa, przysługują
podmiotom, o których mowa w art. 179 Prawa.
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 ust oraz w terminach opisanych w art. 182
Prawa.

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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OŚWIADCZANIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ OŚWIADCZENIE O
SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Działając w imieniu:
nazwa (firma) Wykonawcy: .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
adres Wykonawcy: ...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….…..
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Przebudowa budynku „C”
Komendy Miejskiej
PSP w Opolu na salę edukacyjną
i historyczną” oświadczam, że:
a) Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt.1, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
b) w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ……… Prawa (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt.1, 5, 6, 7, 8 Prawa).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Prawa
Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………..………………………………………………
….................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………....................................................….……
….....................................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
INFORMACJA O POLEGANIU NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Jednocześnie oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję polega na zdolnościach następujących
innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................................................................
adres podmiotu: ................................................................................................................................................
zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotu trzeciego: ...........................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

POWIERZENIA

CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA

PODWYKONAWCOM
Oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję zamierza powierzyć następującym podwykonawcom
następujące części zamówienia:
nazwa (firma) podwykonawcy: .........................................................................................................................
adres podwykonawcy: .......................................................................................................................................
zakres prac: ……................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................
miejscowość, data

........................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osób
reprezentujących Wykonawcę)
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Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………….…………………………...........
Informuję, że należę / nie należę do tej samej grupy kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

………….…………………............………………………..
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących firmę)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Prawa. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca
nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Zobowiązanie
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu udostępniającego
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu przyjmującego

…………………………………………………………………………………………………………………
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (np. zdolność techniczna)
…………………………………………………………………………………………………………………
……
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót, usług, dostaw)

…………....………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego
(czynny udział np. podwykonawstwo)

…………………………………………………………………………………………………………………
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą

……....……………………………………………….
(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących
podmiot udostępniający)

Uwaga: Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.
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