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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986., zwaną dalej ustawą) 

 

Gmina Przyłęk, 

Przyłęk BN 

26-704 Przyłęk 
 

telefon (48) 6773016, fax. (48) 6773001 , przetargi@przylek.pl 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na 

 

wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku 

Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe” 
 

CPV: 

45111300-1 

45233222-1 

45311000-0 

45312200-9 

45331000-6 

45410000-4 

45421100-5 

45432100-5 

45442100-8 

 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń po byłej 

bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe. 

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 

- roboty rozbiórkowe; 

- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową; 

- roboty tynkarskie – uzupełnienie tynków i gładzie; 

- roboty malarskie; 

- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej; 

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych; 

- wykonanie robót w celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia; 

- opaska przy budynku – wyprofilowanie spadku – przełożenie kostki 

- dostawa i montaż regałów 

 

 

1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji 

technicznej i przedmiarze robót , które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie zamawiającego i 
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stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, które 

służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych 

przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa. 

Zamawiający zleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie niezbędnych pomiarów z 

natury. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej . 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie 

gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte w dokumentacji 

projektowej nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby się kojarzyć z producentem lub 

firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, 

materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne w czasie wbudowania i 

eksploatacji nie gorsze od podanych w projekcie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar 

udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć 

odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne 

dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie 

stwierdzić, że są one równoważne. 

Zamawiający informuje, że: 

-wykonawca zobowiązany będzie do codziennego utrzymywania czystości i porządku na terenie 

wykonywania robót budowlanych (bieżące usuwanie gruzu i odpadów materiałowych, po zakończeniu 

dnia porządkowanie narzędzi pracy). 

1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 

1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia 

zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 

1.6. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielać 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Pzp.  

1.7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej, na podstawie art. 24aa 

ustawy Pzp.  

 

2. Termin realizacji zamówienia:  

-  rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy   

-  zakończenie: 30.06. 2019 r. 

 

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

3.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.  

3.2.  spełniają warunki, dotyczące:  

3.2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów– zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

3.2.3.   zdolności technicznej lub zawodowej :   

1) wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie 
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odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem 

był remont budynku o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda 

2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami,  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  i 

posiadają następujące kwalifikacje tj.:  

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

lub w ograniczonym zakresie w specjalności: 

- konstrukcyjno – budowlane – kierownik budowy , 

wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

 i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz 

innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) 

oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 

3.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

3.4. 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. 

3.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.6. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta 

spełniać musi następujące wymagania: 

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, 

że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać 

brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, 

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym 

jako pełnomocnik. 

3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem 
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3.7.1. Zgodnie z  art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia: 

a) roboty z zakresu przebudowy budynku, 

b) roboty z zakresu instalacji przewidzianych w projekcie, 

 

 

3.7.2 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:  

a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 

wykonujących czynności określone w pkt.3.7.1, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy 

wraz z listą zatrudnianych osób lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące 

opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może 

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

4.  Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę: 

4.1. Składane wraz z ofertą: 

4.1.1. Wypełniony formularz oferty – (załącznik nr  3) wraz z kosztorysem ofertowym  

4.1.2. Dowód wniesienia wadium  (oryginał). 

4.1.3. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

4.1.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym  należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.1.5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 

danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. 

4.1.6. Oświadczenia : 

- oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy – załącznik nr 4, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 

- oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako 

takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji 

przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy ).  

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

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24 ust. 

1 pkt 23  ustawy  PZP.   Wraz  ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia - załącznik nr 6 

 

4.3. 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 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP tj: 

4.3.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7. 

4.3.2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 8. 

4.3.3. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 

5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które pozostają w 

dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez 

zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile  są one aktualne. 

 

5.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póź. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z póź. zm.) na adres 

przetargi@przylek.pl. 

 

W przypadku korespondencji kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 

5.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Gminy Przyłęk, 26-704 Przyłęk,  Przyłęk 

BN. 

5.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 48 6773001.  

5.4. Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY”  numer faksu i adres e-mail, na 

który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie faksowej lub drogą 

elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 

niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

numer faksu lub adres e-mail. W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, 

Wykonawca zobowiązany jest  niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu lub adres 

e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. 

5.5. Ofertę  składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

5.6.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Tomasz Olczyk. 

5.7. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

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

terminu składania ofert. 

5.8.  Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną. 

5.9.  Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza 

wyjaśnienie na stronie internetowej (www.bip.przylek.pl) 

5.10. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 

stanie się częścią specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 

Jeżeli zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano specyfikację. 

 

6.  Wadium 

Wadium w wysokości  2 000,00 zł  (słownie:  dwa tysiące złotych 00/100), 

mailto:przetargi@przylek.pl
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powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być 

zgodny z terminem związania ofertą. 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu -  na konto BS Zwoleń  nr 53915700020050050538880006 z adnotacją: 

wadium: GBO.271.02.2019: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na 

pomieszczenia magazynowe 

 

Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

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 ( t. j. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 110 z późn. zm.)  

 

7.  Zwrot wadium 

8.1.   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: 

 - po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

 - po unieważnieniu postępowania. 

8.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

8.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert, 

8.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

8.  Okres związania ofertą 

Oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

9. Sposób przygotowania oferty 

9.1.  Ofertę  składa się w formie pisemnej. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, 

pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania 

oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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9.2. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. 

9.3. Oświadczenia  dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane 

są w oryginale.  Pozostałe  dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 

9.5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

9.6.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

9.7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości 

dekompletacji zawartości oferty. 

9.8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone. 

9.9. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej 

niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (NBP)  danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.  

 

10. Termin i miejsce składania ofert 

10.1. Oferty należy składać do dnia  18.02. 2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Przyłęku , 26-

704 Przyłęk, Przyłęk BN. 

10.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 

11. Opakowanie i oznakowanie ofert 

11.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana: 

Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, Przyłęk BN 

 

 

oraz oznaczona:  
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12. Sposób potwierdzenia złożenia ofert 

12.1. Oferta złożona w Urząd Gminy w Przyłęku , 26-704 Przyłęk, Przyłęk BN, Sekretariat, zostanie 

potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia. 

12.2. Oferty nadesłane przez pocztę będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich 

dostarczenia przez pocztę do zamawiającego w terminie określonym w pkt. 10.1 niniejszej specyfikacji. 

 

13. Wycofanie i zmiana ofert 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o 

wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez wykonawcę. 

Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert. 

W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową ofertę. 
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14. Otwarcie ofert 

14.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 10:15  w Urzędzie Gminy w 

Przyłęku ,26-704 Przyłęk, Przyłęk BN 

14.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający ogłasza nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje 

dotyczące ceny oferty oraz pozostałych kryteriów oceny. 

14.4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

15. Sposób obliczenia ceny oferty 

15.1. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

uwzględniającą podatek VAT i musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

15.2. 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 (jeśli tak - Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie). Nie złożenie oświadczenia  

oznaczać będzie, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania u  zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 

16. Kryteria oceny złożonych ofert 

a) cena oferty – 60 % 

b) okres gwarancji w miesiącach – 40 %  -  nie krócej niż  36 miesięcy 

Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji na 72 miesiące. 

W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy do 

obliczenia punktacji w kryterium okresu gwarancji zamawiający przyjmie okres 72 miesiące.  

 

17.  Sposób oceny ofert 

17.1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie 

w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert 

niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy. 

17.2 W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

17.3 Każda oferta może uzyskać łącznie za dane kryteria 0 – 100 pkt. przy zastosowaniu wzoru: 

                      

 

                           najniższa oferowana cena spośród 

                                                     złożonych ofert 

a)  cena oferty = ----------------------------------------------------  x  znaczenie kryterium tj. 60 % 

                                                 cena oferty badanej 
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                                                     okres gwarancji w ofercie badanej  

b)  okres  gwarancji oferty =  ------------------------------------------------   x  znaczenie kryterium tj. 40 %  

                                                 najwyższy  oferowany okres gwarancji 

                                                      spośród złożonych ofert  

 

18. Wybór oferty 

18.1.Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem lub 

drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty. 

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w ust. 1,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta. 

 

19. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

19.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

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

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

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

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.2. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 ustawy na stronie 

internetowej. 

 

20. Informacja o miejscu i sposobie wniesienia zabezpieczenia 

20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

20.2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 

jednej lub kilku następujących form: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach  

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.  

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Warunki wnoszenia i zwalniania zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone są we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami 

ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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- określenia warunków udziału w postępowaniu 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia 

- wyboru najkorzystniejszej oferty 

21.2. Odwołanie powinno: 

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami ustawy, 

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

- określać żądanie oraz 

 - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

21.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący przesyła 

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

21.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

21.5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w 

BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.  

21.6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.5 i 21.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni 

liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  

21.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie  

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  

odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu 

otwarcia rozprawy. 

21.8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem 

Prezesa KIO. 

21.9. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.  

21.10. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy. 

22. Uwagi dla wykonawców: 

Zaleca się dokonanie wizji obiektu po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Gminy 

Przyłęk. 

 

23. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). 

 

24. Informacje dodatkowe 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Przyłęk, którą reprezentuje Wójt Gminy 

Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. (48) 6773016, adres   e-mail: przetargi@przylek.pl; Pani/Pana 

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece  w 

budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe" prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

        -    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą postępowania o udzieleniu zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków  ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załączniki:  

1. Opracowanie techniczne  

2. Przedmiary 

3. Formularz oferty 

4. Oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

7. Wykaz robót – załącznik składany na wezwanie zamawiającego  

8. Kadra - załącznik składany na wezwanie zamawiającego 

9. Wzór umowy 
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Załącznik nr 3 

……………………………………… 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 

Oferta w postępowaniu pn. 
„Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na 

pomieszczenie magazynowe” 
 

Niniejszym w imieniu wykonawcy: 
 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 
 

……………………………………………... 
 

Składam ofertę w postępowaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu 

Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe” prowadzonym przez Gminę Przyłęk na następujących 

warunkach: 

 

Proponowana cena: 

 

Wartość netto 

Kwota (cyfrowo): ………………………………………………. 

Kwota (słownie): ……………………………………………….. 

 

Podatek VAT 

Stawka ……………... % 

Kwota (cyfrowo): ………………………………………………. 

Kwota (słownie): ………………………………………………... 

 

Cena brutto zł: 

Kwota (cyfrowo): ……………………………………………….. 

Kwota (słownie): ………………………………………………... 

 

Proponowane warunki gwarancji: 

Okres Gwarancji …………………………………..miesięcy. 

Wyrażam zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres odpowiadający okresowi 

gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego do dnia odbioru pogwarancyjnego. 

W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego usunięcia wad 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w 

projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego określone 

w SIWZ 

4. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na 
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ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu 

umowy. 

5. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać firmę podwykonawcy/-ów lub wpisać nie dotyczy 

Następujące części robót: 

………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców oraz podać procentową wartość robót jaką 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy) 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 5 zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przewiduje 

podwykonawstwa. 

 

6. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe): 

      wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 

       wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

 ..........................................................................................................................................  których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca 

obowiązek podatkowy u zamawiającego to …………………….. zł. netto. 

Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający 

przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po 

stronie zamawiającego. 

7. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorstwem* 

………………………………………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………… do nr…….. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Tel.: …………………………, fax: ………………………….., e-mail: …………………… 

10. Ofertę składamy na …………… stronach. 

11. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralna część są: 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

10 milionów EUR. 

* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 

250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy) 
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PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY                                                                 załącznik nr 7 

załącznik składany na wezwanie zamawiającego 

 

 

 

 

Wykaz robót budowlanych  wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat  

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania  

  

L.p. 

NAZWA 

KONTRAKTU 

(wyszczególnienie 

przedmiotu – 

branża) 

Zamawiający/ 

Odbiorca 

 

MIEJSCE 

WYKONANIA 

DATA 

WYKONANIA 

WARTOŚĆ 

KONTRAKTU 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Data:                             Podpis wykonawcy 

                                                                          

 

 

 

 

 

 



GBO.271.02.2019: Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na 

pomieszczenie magazynowe 

 

PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 

załącznik nr 8 

załącznik składany na wezwanie zamawiającego 

 

KADRA TECHNICZNA 

SKŁAD ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

l. p. 
imię i 

nazwisko 

kwalifikacje 

zawodowe/ 

 uprawnienia 

zawodowe          

i numer 

uprawnień  

 

 

 

Doświadczenie 

ilość lat  wykształcenie 

 

zakres 

wykonywanych 

czynności/funkcja 

 w postępowaniu 

 

Informacja                     

o podstawie 

dysponowania 

tymi osobami 

 

 

 

 
 

  

                                                                                   

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  

   

 

 

 

Data:                             Podpis wykonawcy 
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PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 

Załącznik nr 6 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

My, niżej podpisani 

 

…………………………………………….. 

      (osoba reprezentująca wykonawcę) 

 

działając w imieniu 

 

…………………………………………….. 

                (nazwa wykonawcy )  

 

Oświadczamy,  że Wykonawca  ………………………….………… 

 

*  należy / nie należy do grupy kapitałowej. 

 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Wykonawcy (dotyczy wyłącznie wykonawców, 

którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu): 

 

 

1.  …………………………………………………………………… 

 

2.  …………………………………………………………………… 

 

3.  ………………………………..…………………………………. 

 

 

w związku z powyższym na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia  na  podstawie  art. 24 ust. 1 pkt 23  ustawy  Pzp.  

 

 

 

 

 

  ……………………………                                                      ……………………………………… 

 

  data ,  miejscowość                                                             podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 do reprezentowania Wykonawcy   

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załączniki nr 4  

 

 

Zamawiający: 

Gmina Przyłęk, 

 Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. GBO.271.02.2019: Adaptacja 

pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe 

prowadzonego przez: 

Gmina Przyłęk, z siedzibą w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

2.  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 

 

Zamawiający: 

Gmina Przyłęk, 

 Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 

Wykonawca: 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. GBO.271.02.2019: Adaptacja 

pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenie magazynowe 

prowadzonego przez: 

 

Gmina Przyłęk, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w pkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w pkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………(wsk

azać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 


