
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków 

Strona internetowa Zamawiającego: www.pomologia.pl 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

TRYB ZAMÓWIENIA.  

 
 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 euro, z zastosowaniem 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 

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: 

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

• Wzór zobowiązania; 

• Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

• Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. 

4) WZÓR UMOWY  

 

 

 

                                                                 

            

 Zatwierdzam 

 

                                                                           dnia ………………………….                                                     

 

                                                                           

                                                                        

                                                                                              

 



  

 

 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia.  

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie –  

z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie 1 – dokumentacja projektowa 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej, Specyfikacji Techniczne i Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, przedmiarów robót i zbiorczego zestawienia  kosztów dla zadania: Remont dachu 

budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz 

zrealizowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji wszystkich robót budowlanych. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje; 

1. Materiały przygotowawcze; 

                         • opinia kominiarska 

2. Projekt budowlany, 

3. Projekt wykonawczy w branżach; 

• architektura i konstrukcja 

• instalacje elektryczne 

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

5. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 

6. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót 

budowlanych 

 

Zadanie 2 – Realizacja robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu Internatu na podstawie 

dokumentacji projektowej zadania 1.  

Zakres przedmiotu zamówienia robót budowlanych obejmuje; 

• Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 

• rozebranie pokrycia z płyt azbestowych 

• rozebranie elementów więźby dachowej rozebranie rynien 

• rozebranie obróbek blacharskich 

• zabezpieczenie dachu folią budowlaną 

• wywiezienie i utylizacja gruzu. 

• Roboty montażowo – budowlane 

• wymiana elementów konstrukcyjnych dachu krokwie, płatwie 

• montaż łat i kontrłat 

• pokrycie dachu dachówką karpiówką 

• montaż rynien i rur spustowych 

• obróbki blacharskie 

• remont kominów 

• obróbka attyki. 

 

 



  

 

W zakresie realizacji należy przewidzieć  wszystkie roboty opisane w programie funkcjonalno - 

użytkowym oraz wszystkie inne niezbędne roboty towarzyszące konieczne do wykonania zadnia, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. 

 

Informacje dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

• Zabezpieczanie terenu budowy – ogrodzenie, znaki ostrzegawcze, oświetlenie; 

• ZS w Prószkowie umożliwi korzystanie z energii elektrycznej i wody – rozliczenie w oparciu  

o podliczniki wykonawcy z Zamawiającym; 

• Nad wykonywanymi robotami nadzór pełni kierownik budowy; 

• Wykonawca zapewnia we własnym zakresie zaplecze budowy (biuro, miejsce składowania 

materiałów, itp.) zgodnie z przepisami i odpowiada za wszystkie materiały i elementy użyte do 

realizacji zadania; 

• Wykonawca na bieżąco będzie usuwał materiały z rozbiórek i odpady. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa program funkcjonalno – użytkowy. 

 

Inne zalecenia: 

• Zaleca się dokonać wizji (na własny koszt) na przedmiotowym obiekcie, po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu (p. Marek Zgoda, tel. 77 4648070 wew. 24 , 695469600); 

• Należy uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 

zamówienia; 

 

II. Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następujących kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień CPV: 

Główny kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 

Dodatkowe kody CPV: 

         71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

         71320000-7  Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

         45000000-7  Roboty budowlane 

         45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

III. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od przekazania placu budowy. 

 

IV. Okres gwarancji: 

  - minimalny okres gwarancji 48 miesięcy; 

- maksymalny okres gwarancji 72 miesiące. 

 

V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Prawa.  

 

VI. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom. 

 

VII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

VIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

IX. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń                             

w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

X. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę.  

1.  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust.3a Prawa zgodnie  

z § 5 ust. 8 Wzoru umowy. 



  

2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,                  

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

zgodnie z § 5 ust. 11 oraz § 14 ust. 3 pkt f) Wzoru umowy. 

3. 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: zgodnie z § 5 ust. 9 Wzoru 

umowy. 

 

XI. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie zgodnie z § 12 Wzoru 

umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

        OFERTA PRZETARGOWA 

 

 
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………….…………………… 

 

Adres Wykonawcy………………………………………………………………………………………… 

 

NIP/REGON ………………………………………… E-mail  …………………………..………….…… 

 

Telefon komórkowy ….……………………………… Telefon stacjonarny ………………………….…. 

   

 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK / NIE* 

* niepotrzebne skreślić  

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont dachu budynku 

Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w 

systemie zaprojektuj i wybuduj 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 spółki: 

                                                                                      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, 

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. 

*niepotrzebne skreślić  



  

 

2.  Warunki płatności - zgodnie z § 3 Wzoru umowy.     

 

3.  Warunki gwarancji - zgodnie z § 8 Wzoru umowy – z zastrzeżeniem pkt 9 (II kryterium). 

 

4.  Termin realizacji - do 90 dni od przekazania placu budowy. 

 

5.  Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu       

składania ofert. 

 

6. Oświadczamy, że podana w niniejszej Ofercie przetargowej cena zawiera wszelkie koszty jakie       

poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy. 

 

7. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszelkich              

do niej załącznikach (Wzorze umowy i dokumentacji technicznej). 

 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie/formach określonych w art. 148 

ust. 1 pkt 1 – 5 Prawa w wysokości 5 % ceny oferty.  

 

9.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… zł. 

       

II kryterium  – okres gwarancji ……….. miesięcy* 
* minimalny okres gwarancji – 48 miesięcy 

   maksymalny okres gwarancji – 72 miesiące  

    

10. Adresy stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający 

pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty: 

 

        …………………………………………………….         ……………………………………………. 
                             (adres strony internetowej)                                                                (dokument/oświadczenie) 

 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* Należy wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 

niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.  
 

Załącznikami do oferty są: 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika; 

4. Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum; 

 

 

 

 

                 

                                                                        ……………………………………………………….. 
                                                                (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę  

                                                                                     lub kwalifikowany podpis elektroniczny) 



  

 

 

 

 

Oznaczenie sprawy:. ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

z załącznikami 

 
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków  

udziału w postępowaniu; 

2. Wzór zobowiązania; 

3. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

4. Wykaz wykonanych robót budowalnych; 

5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Rozdział 1 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 

a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej                         

w zakresie robót dekarskich i pokrycia dachówką o wartości robót nie mniejszej niż 260.000 zł 

brutto, 

b) dysponują kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym 

zakresie, 

c) dysponują kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                

w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji kierowników robót                

pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji w zakresie posiadanych uprawnień. 

3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że; 

   a) posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 

min. 250 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 250.000 zł. 

 

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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go              

z nim stosunków prawnych. 

 

Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu                          

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne               

lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                               

w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Prawa i ust. 5 pkt 1 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, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 Prawa).  

 

W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Prawa, 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; 



  

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

d) 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. 

Wzór zobowiązania załączono do SIWZ. 

 

 

Rozdział 2 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą 

 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

a) Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne 

na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca                

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 Prawa). 
b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.                      

W tym celu w oświadczeniu Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego. 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie 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. 

d) 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach ww. 

oświadczeniu. 

 Wzór oświadczenia załączono do SIWZ. 

 

2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

W przypadku wykazania doświadczenia, zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, 

Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie                         

do udostępnienia tego doświadczenia zdolności zawodowej wystawione przez podmiot 

udostępniający. 

Wzór zobowiązania załączono do SIWZ. 

 

3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe                   

w przypadku konsorcjum. 

 

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę bez wezwania 

Zamawiającego 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.  

 

 

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego 

 

Zamawiający korzysta 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. 

 

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): 

 

1. 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; 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. 

Wzór wykazu załączono do SIWZ.  

 

2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego,                                 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami               

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych                 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności                

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wzór wykazu dołączono do SIWZ. 

 

3.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie                                  

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej                             

lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument,                             

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału 

w postępowaniu lub kryterium selekcji. 

 

4. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego tj. na kwotę 250 000 zł. 

 

5. formacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

 

6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł poro-zumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 



  

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi od-setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

8. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa. 

Zamawiający samodzielnie pobierze właściwy dokument, jeśli będzie można go uzyskać                        

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 

PODMIOTY ZAGRANICZNE: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 składa 

odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony 

nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby                

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak powyżej). 

 

 

Rozdział 3 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny lub/i elektroniczny sposób przekazywania 

dokumentów. 

2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Zespół Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków - sekretariat 

3. Godziny urzędowania – pon. wt. śr. cz. pt.  8,00 – 15,00. 

4. W przypadku przekazu drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie  

potwierdza  fakt  jego  otrzymania. Adres e-mail: kierownik@pomologia.pl 

5. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną: 

- pytań, wniosków;  

- ofert składanych przez Wykonawców w postepowaniu, z zastrzeżeniem pkt 6, 

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców;  

- dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 6, 

- informacji o wyniku postępowania, odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy; 

- pisma informującego o przedłużeniu lub nie przedłużeniu terminu związania ofertą. 

 

Rozdział 4 – WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

• Marek Zgoda  – tel 77 4648070 wew 24 lub 695469600 

 

Rozdział 5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.000,00PLN (słownie: sześć tysięcy 

złotych) 

5.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 



  

5.2.1.pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy Zamawiającego: 82 1240 1633 1111 0010 2169 3907.z adnotacją „Wadium – Remont dachu 

budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj” 

 

5.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;6.2.3.gwarancjach 

bankowych;6.2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 

ze zm.). 

 

5.3.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

  

5.4.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja 

musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące 

elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)kwotę 

gwarancji, c)termin ważności gwarancji w formule: „od dnia .......–do dnia .........”      

 

Rozdział 6 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,             

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział 7 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Formą złożenia oferty jest forma pisemna lub elektroniczna. 

2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. O wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem 

sposobu porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale pt. „Informacje                     

o sposobie porozumiewania się”. Pismo dot. wyjaśnienia treści SIWZ winno mieć dopisek: Pytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. Remont dachu budynku 

Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

5. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa. 

6. Odpowiedzi na pytania do SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu 

ofert. 

7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi 

osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 

8. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione 

osoby. 

9. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres 

Zamawiającego: 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków 

 

z dopiskiem: Oferta dot. zamówienia publicznego pn. Remont dachu budynku Internatu 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. Opakowanie również ma być opisane nazwą i adresem 

Wykonawcy. 



  

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

 

Rozdział 8 – INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. W przypadku gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia podpisują 

wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.  

5. 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.   

6. Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6  

składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

7. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane 

własnoręcznie.  

8. 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.  

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej, podpisane własnoręcznie. 

10. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem 

umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

11. 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. 

12. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 k. k. grozi każdemu kto wbrew ciążącemu                

na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć 

wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie zamówienia publicznego. 

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.       

 

Rozdział 9 – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU 

ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

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 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków , e-mail: info@pomologia.pl , tel. (+48 77 

4648070), inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół w Prószkowie jest Pani 

Katarzyna Żuchaj, kontakt ; Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 

11, 46 – 060 Prószków  e -mail: iod@pomologia.pl*; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem nr ZS.26.1.2020 o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 oraz art. 139 ust. 3 Prawa;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa, 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, w przypadku 

postępowania o udzielenie zamówienia dofinansowywanego ze środków unijnych dane osobowe  

przechowywane będą bezterminowo; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem w postępowaniu                

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                         

z Prawa;   

▪ 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: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem 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. 



  

 

 

 
Rozdział 10 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty w wersji pisemnej należy składać w Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 

ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków - sekretariat 

do dnia 19 sierpnia 2020 r., do godziny 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30 w Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w 

Prószkowie ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków – gabinet Dyrektora. 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone 

zostały następujące zasady obowiązujące osoby uczestniczące w otwarciu ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  W celu ograniczenia liczby osób przebywających w gabinecie Dyrektora podczas 

otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza udział maksymalnie 3 Wykonawców, którzy zobowiązują się do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa dystansu przestrzennego tj.: do zachowania bezpiecznej odległości 

min. 2 metry pomiędzy sobą oraz posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających 

na zakrycie ust i nosa. 

Zamawiający przewiduje zdalne otwarcie ofert poprzez transmisję on-line. Informacje techniczne 

dotyczące transmisji on-line zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 
Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 Prawa niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie 

internetowej zsproszkow.biuletyb.info.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.        

 

Rozdział 11 – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego). 

2. Podstawą określenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia Wykonawcy są warunki określone            

w  SIWZ, dokumentacji projektowej (wyłącznie w zakresie skrzydła A) oraz we Wzorze umowy. 

3. Cenę oferty (wartość brutto) należy podać w formularzu  OFERTA   PRZETARGOWA. 

4. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług VAT – 23%. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

przedłoży Zamawiającemu kosztorys w wersji szczegółowej, na podstawie którego wyliczył cenę 

oferty. 

 

Rozdział 12 – OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

 

1. Przy ocenie ofert będą obowiązywały następujące kryteria przedmiotowe: 

 

I kryterium:  Cena (C) (waga = 60%) – 60 pkt.  

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: C = (Cn : Cb) x 60,  gdzie:  

Cn - najniższa oferowana cena spośród nieodrzuconych ofert; Cb - cena oferty badanej.  

 

II kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane (G) (waga = 40%) – 40 pkt. 

Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg wzoru: G = [(Gb – 48) : 24] x 40 

gdzie: Gb – okres gwarancji (w miesiącach) oferty badanej 

 

Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, a maksymalny 72 miesiące).  

 

UWAGA: Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem 

oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa. Jeśli 

Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące Zamawiający przyzna 40 punktów. 

 

2. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach: C+G.  

3. Przeliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



  

4. Ofertę która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.  

5.  

 

Rozdział 13 – FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 

 

1. Zgodnie z art. 92 Prawa o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich 

uczestników postępowania elektronicznie lub/i pisemnie oraz zamieści informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie terminów przewidzianych w art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa                                 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a Prawa.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Rozdział 14 – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zgodnie z § 11 Wzoru umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie/formach 

określonych w art. 148 ust. 1 pkt 1- 5 Prawa w wysokości 5 % ceny oferty. 

 

Rozdział 15 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Prawa, przysługują podmiotom,                  

o których mowa w art. 179 Prawa. 

Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych w art. 182 

Prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 
Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w 

systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Działając w imieniu: 

nazwa (firma) Wykonawcy:  ......................................................................................................................... 

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

adres Wykonawcy:  ....................................................................................................................................... 

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont dachu 

budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, oświadczam, że: 

a) Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13-22  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 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 

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. 

 

 

 



  

 

 

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  

                                                                                                                 lub  kwalifikowany podpis elektroniczny) 

 

Dokument należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

Zobowiązanie 

 

 

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

nazwa podmiotu udostępniającego 

 

 

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

nazwa podmiotu przyjmującego 

 

 

 

Zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia:  

 

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

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

(zdolność techniczna lub zawodowa) 

 

 

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

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 

 

 

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

zakres i okres udziału  innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

(np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj robót budowlanych) 

 

 

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

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 lub kwalifikowany podpis elektroniczny) 

 

 

Uwaga: Zobowiązanie należy w oryginale załączyć do oferty (w przypadku korzystania z zasobów 

innego podmiotu) celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę. 
 

 

 

 



  

 

 
 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020  

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

 
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………...…………………………….. 

 

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

 

Adres Wykonawcy:   …………………………………………………….………………………………… 

 

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

 
 

Informuję, że:  

 

• nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa,                       

z żadnym z wykonawców z listy Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia 

publicznym.*  

 

• należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa, z wykonawcami          

z listy Wykonawców biorących udział w niniejszym zamówienia publicznym.* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.) 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 Wykonawcę 

                                                               lub kwalifikowany podpis elektroniczny) 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa              

w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 



  

 

 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1b pkt 3 Prawa, tj. posiadania zdolności 

technicznej lub zawodowej czyniących nas zdolnymi do wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy 

następujące roboty budowlane:       

Lp. 

Rodzaj zamówienia 

(należy wymienić 

wymagany i wykonany 

zakres robót) 

Podmiot na rzecz 

którego roboty 

budowlane zostały 

wykonane 

Miejsce 

wykonania 

Data 

wykonania 

dd/mm/rrrr 

Wartość robót 

(brutto)  

1. 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

    

3. 

 

 

 

 

 

    

4. 

 

 

 

 

 

 

    

Do wykazu załącza się dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                              

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

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

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

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty.  
 

Uwaga Zamawiającego: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie robót dekarskich i pokrycia papą o łącznej wartości robót 

nie mniejszej niż 200.000 zł brutto. 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

 

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

                                                                (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę 

                                                               lub kwalifikowany podpis elektroniczny) 

Wykaz należy złożyć w oryginale. 
 



  

 

 

 

Oznaczenie sprawy: ZS.26.1.2020 

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
Wykaz osób 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

 

1. Czynności kierownika budowy powierzymy ………….………………………………….……… 

                                                                                            (imię  i  nazwisko)  

 

który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie 

 

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

(wpisać numer uprawnień budowlanych) 

 

 

Podstawa do dysponowania ………………………………………………...……….……………….….. 

                                                             (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 

 

 

2. Czynności kierownika robót instalacyjnych powierzymy ………….…………………………… 

                                                                                                                    (imię  i  nazwisko)  

 

Który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  elektrycznych i 

odgromowych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie 

 

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

(wpisać numer uprawnień budowlanych) 

 

Podstawa do dysponowania ………………………………………………...……….…………….…….. 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

 

 

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza 

pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot udostępniający.  

 

Uwaga: Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami nie żąda załączenia dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 
 

 

 

 

                                                                       ……………………………………………………….. 
                                                                (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących Wykonawcę 

                                                               lub kwalifikowany podpis elektroniczny) 

 

 

Wykaz należy złożyć w oryginale. 


