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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola
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RZP.271.31.2017 SIWZ – roboty budowlane pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, realizowanym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane
pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w
Słupsku".
I. Zamawiający:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
strona internetowa: http://bip.um.slupsk.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
Adres do korespondencji i składania ofert w wymaganej formie pisemnej:
Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Kancelaria Urzędu pokój nr 6,
tel. (059) 84 88 223
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Poprawa efektywności energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola
Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku". prowadzony jest na podstawie art.
39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579) zwanej dalej „Pzp”.
III. Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1. Nazwa zamówienia: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Słupsku".

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
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Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Kasztanowej 1
w Słupsku
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i
społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45323000-7- Izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4 -Tynkowanie
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45332000-3 - Kładzenie upustów hydraulicznych
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 -Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 - Roboty szklarskie
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Część II – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Wiatracznej 6
w Słupsku
Kody CPV:
• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
• 45262660-5 Usuwanie azbestu
• 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
• 45261410-1 Izolowanie dachu
• 45320000-6 Roboty izolacyjne
• 45321000-3 Izolacja cieplna
• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
• 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Numer referencyjny: RZP.271.31.2017, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się,
aby Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.
RZP.271.31.2017 SIWZ – roboty budowlane pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku.

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne obiektów szkolnych w zakresie
indywidualnie określonym dla każdego obiektu, zamieszczone w plikach, które stanowią załącznik
do SIWZ:
Dla części I:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ
- PBW architektura załącznik nr 3 do SIWZ
- PBW PM 32 – załącznik nr 4 do SIWZ
- audyt – załącznik nr 5 do SIWZ- STWiOR - załącznik nr 6 do SIWZ
- STWiOR c.o. - załącznik nr 7 do SIWZ
Dla części II:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ
- projekt architektoniczno - budowlany – załącznik nr 8 do SIWZ
- inwentaryzacja – załącznik nr 9 do SIWZ
- audyt - załącznik nr 10 do SIWZ
- PBW branża bud.– załącznik nr 11 do SIWZ
- STWiOR – załącznik nr 12 do SIWZ
- STWiOR c.o. - załącznik nr 13 do SIWZ
4.Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej
określają wyłącznie wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i można
zastąpić je materiałami lub urządzeniami
równoważnymi o paramentach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w treści siwz.
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym - załącznik nr 14 do SIWZ.
6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z
wykonanie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1)Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666,
z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców, osób mających realizować
zamówienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie realizacji zamówienia
dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm), zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 11 SIWZ i we wzorze umowy.
2) Dla udokumentowania powyższego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz ww. osób zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót
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budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm), zatrudnionych przy realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać, w formie
oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób zatrudnionych na budowie wraz ze
wskazaniem czynności, które te osoby wykonują, oraz oświadczeniem, że objęte wykazem osoby są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
3)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu
potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lubpodwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
• oświadczenie, o którym mowa w ust. 2,
• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę zamawiający uprawniony będzie do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawieumowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
opracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
IV. Termin wykonania zamówienia
Dla części I – do 30.09.2018r.
Wykonanie robót wewnętrz budynku – 01.07.2018r. do 20.08.2018r. tj. w okresie przerwy
wakacyjnej w działalności statuowej placówki. Wykonywanie robót zewnętrznych możliwe od dnia
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01.06.2018r.
Dla części II – do dnia 30.09.2018r.
Wykonanie robót wewnatrz budynku - 01.07.2018r. do 20.08.2018r. tj. w okresie przerwy
wakacyjnej w działalności statuowej placówki. Wykonanie robót zewnętrznych możliwe od dnia
15.06.2018r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli
dla części I
- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł
dla części II
- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części – winien wykazać, że posiada ubezpieczenie OC na
łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna kwota sum gwarancyjnych wymaganych w
warunku dla tych części.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
dla części I i dla części II:
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach maksymalnie 2 zamówień roboty
polegające na termomodernizacji przegród zewnętrznych o łącznej wartości brutto co najmniej
300 000 zł; - dla obu części
- należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach maksymalnie 2 zamówień roboty
polegające na budowie lub wymianie instalacji centralnego ogrzewania o łącznej wartości brutto co
najmniej 100 000 zł; - dla obu części
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika
budowy lub robót min. 3 lata;
- dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
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uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika
budowy lub robót min. 3 lata.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części, to dopuszcza się rozwiązanie, w którym funkcję
kierownika budowy dla poszczególnych części będzie pełniła ta sama osoba, o ile spełnia warunki
określone dla tych części.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 pkt. 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa w pkt. 4.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo
tworząc spółki cywilne. Wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca musi złożyć
wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do
działania w jego imieniu innej osoby bądź osób lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – art. 24 ust. 12
ustawy Pzp.
7. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. . 2) lit.
b-c niniejszej SIWZ 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.
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
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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.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Podstawa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U z 2016 poz. 1126)

Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
1) Dokumenty, które Wykonawca składa do upływu składania ofert:
1. Formularz oferty na część I i/ lub część II stanowiący załącznik nr 1 do oferty
2. Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. o braku podstaw do wykluczenia–
załącznik nr 2 do oferty
Oświadczenie stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu informacje o podwykonawcach. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w/w oświadczenie składa każdy z
Wykonawców oddzielnie.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (art. 25a
ust. 1 Pzp.) załącznik nr 2 do oferty - (o ile dotyczy)
4. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona
kopia pełnomocnictwa,
5. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu
realizacji zamówienia - zał. Nr 5 do SIWZ.
2) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp. przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP zostanie udostępniony na stronie internetowej zamawiającego
wraz z informacją z otwarcia ofert.
3) Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24
ust. 1 i art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.)
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania.
Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu.
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
4). Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp):
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania.
Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania Zamawiającemu.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż:
dla części I: 400 000,00 zł
dla części II: 400 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części – winien wykazać, że posiada ubezpieczenie OC na
łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna kwota sum gwarancyjnych wymaganych w
warunku dla tych części.
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej
a) wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postepowaniu,
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, w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c SIWZ (zał.
Nr 3 do oferty) odpowiednio dla oferowanej części.
b) dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane
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należycie, w szczególności informacje 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, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia
warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c SIWZ odpowiednio dla oferowanej części.
c) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji 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, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1
pkt 2 lit.c SIWZ, (zał. Nr 4 do oferty) odpowiednio dla oferowanej części.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części, to dopuszcza się rozwiązanie, w którym funkcję
kierownika budowy dla poszczególnych części będzie pełniła ta sama osoba, o ile spełnia warunki
określone dla tych części.
d) oświadczenie, że osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadają
wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do
właściwej izby samorządu zawodowego – (załącznik nr 6 do oferty)
5. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów, każda strona kserokopii winna być
opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę uprawnioną składającą
podpis na ofercie (o ile dotyczy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, dot.
wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia ww. dokumentów i oświadczeń.
VII.
Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców o ile są znane.
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 14 do SIWZ.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
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5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim.
2. Wniesienie przez wykonawcę odwołania wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą
przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
4. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania oraz prześle je w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki w
godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w
godzinach 7.30 do 14.30.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
zamieści je na stronie internetowej.
7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje i
zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200
Słupsk z dopiskiem: „Przetarg na Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i
Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku.”. Nr sprawy: RZP.271.31.2017” w formie pisemnej bądź
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jedynym adresem poczty elektronicznej
służącym do prowadzenia korespondencji w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
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zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
informację na stronie internetowej. Wszelkie prawa oraz obowiązki zamawiającego i wykonawcy
dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą odnosiły się do nowego terminu.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami - p. Paulina Justek.
Porozumiewanie się wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może w poniedziałki
w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki
w godzinach 7.30 do 14.30.
IX. Wadium
1. Wartość wadium wynosi:
dla części I – 5 500,00 zł (słownie pięć tysięcy pięćset złotych 00 /100)
dla części II- 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
a) Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert; do oferty zaleca się dołączyć kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę
b)Wadium w innej formie niż pieniądz – należy oryginał załączyć do oferty.
2. Beneficjentem wadium jest Miasto Słupsk.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Miasta Słupsk - Nr 46 1140 1153 0000 2175 4200
1006;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.
1158 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, w tym m.in.:
1) zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) także zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie.
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
X. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z
wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Podać pełną nazwę przedsiębiorstwa (firmę), adres, telefon, regon, NIP, e-mail.
3. Ofertę sporządzić w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub
inną trwałą, czytelną techniką.
4. Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o załączniki do SIWZ.
5. Zaleca się wszystkie karty oferty spiąć (zszyć) w sposób trwały zapobiegający
zdekompletowaniu zawartości oferty oraz wszystkie zapisane strony oferty kolejno
ponumerować.
6. Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e.
8. Podpis powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, tj. powinien być czytelny
lub gdy jest nieczytelny winien być potwierdzony imienną pieczątką.
9. Dokumenty składające się na ofertę należy przekazać zamawiającemu w następujący sposób:
wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie zawierające ofertę, winno być
zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone napisem:
Oferta przetargowa na - "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i
Przedszkola Miejskiego nr 15w Słupsku-” – część …...............”
Nr sprawy: RZP.271.31.2017”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 10.01.2018r. do godz. 9.30
Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez zamawiającego , iż
jest to zwykła korespondencja nie stanowiąca oferty w postępowaniu.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie powinno być
złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z napisem określonym w ust. 9 i
oznaczonej dodatkowo napisem „Zmiana” a zawiadomienie o wycofaniu - „Wycofane”.
11. Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty.
12. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na jedną lub obie części)
13. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji”. Informacje te winny być umieszczone w oddzielnej kopercie,
dołączonej do oferty i oznaczonej napisem „Zastrzeżone”.
Nie mogą być zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz w art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
W przypadku gdy w imieniu wykonawcy występuje pełnomocnik, do oferty załącza się
pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym treść złożonej oferty
musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca winien do oferty dołączyć wszystkie załączniki (według wzorów załączonych do
SIWZ).
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod
warunkiem, że treść ich będzie zgodna z treścią formularzy opracowanych przez
zamawiającego.
Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w
SIWZ, zostaną odrzucone.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
W przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
jak również w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ceną określoną w formularzu
cenowym a cena określoną w ofercie, z zastrzeżeniem że cena w formularzu cenowym została
obliczona przez wykonawcę prawidłowo zamawiający przyjmie jako cenę oferty, cenę podaną
w formularzu cenowym - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert.
1) oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój numer 6.
2) termin składania ofert upływa dnia 10.01.2018 r. o godz. 900,
3) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w Kancelarii Urzędu),
4) doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem
oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu
oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
5) oferty złożone po terminie podanym w pkt 1.2) niniejszego rozdziału zostaną zwrócone
niezwłocznie.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1) jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.01.2018 r. o godz. 930 w siedzibie zamawiającego
Plac Zwycięstwa 3, w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych pok. 302A,
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2) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) w pierwszej kolejności będą otwierane koperty z dopiskiem „Wycofane” i po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą
odczytywane tylko niezwłocznie zostaną zwrócone wykonawcy,
4) koperty z dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w następnej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty wykonawcy, który wprowadził
zmiany,
5) niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do oferty łącznej ceny ofertowej brutto za realizację zamówienia dla cześći I i/lub
części II.
2. Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia i warunki
umowy.
4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością techniczną realizacji
przedmiotu zamówienia.
Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie robót, wszelkie koszty
oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi
kosztami towarzyszącymi.
5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
6. Dane cenowe do kosztorysowania, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres
realizacji umowy.
7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i
sztuką budowlaną.
8.Cena brutto określona w ofercie przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji
zamówienia, chyba że wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne.
9. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
10. W ofercie należy uwzględnić również koszty ubezpieczenia:
a) od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych dotyczące robót, obiektów, budowli,
urządzeń i mienia ruchomego znajdującego się na terenie budowy,
b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków - dotyczące
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także pojazdów
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mechanicznych.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
1)cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
2) okres gwarancji „G” - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach i może wynosić max. 100 pkt
2. Sposób obliczania punktów
1) Kryterium: cena oferty brutto - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
cena najniższa
C = --------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
2) Kryterium: Okres gwarancji - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
Okres gwarancji w badanej ofercie [miesiące]
G = -------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy oferowany okres gwarancji
nie dłuższy niż 72 m-ce [miesiące]
W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów za maksymalne
przedłużenie okresu gwarancji do 72 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Wymagany jest okres gwarancji minimalny wynoszący 36 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Okres gwarancji krótszy od minimalnego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
Przedłużenia okresu gwarancji należy dokonać o wielokrotność pełnych 12 miesięcy.
Okres gwarancji przekraczający 72 miesiące – dla potrzeb obliczenia punktów zostanie potraktowany
jako maksymalny, wynoszący 72 m-ce i otrzyma maksymalny wymiar 40 pkt.
3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach z
uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów
POFERTY = C + G < 100
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taka samą
ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.
4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
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6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwot podatku.
8. Oferty zostaną otwarte komisyjnie. Wybrana będzie ta oferta, która spełnia warunki niniejszej
specyfikacji, a ilość przyznanych punktów będzie najwyższa.
9. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
XV. Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust.1, na zasadach określonych w art. 94 Pzp.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4.Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
5.Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
8. Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy:
1)W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, warunkiem podpisania umowy
będzie przedłożenie przez wykonawcę na dzień podpisania umowy dokumentów, które będą
załącznikami do umowy - dokumenty stanowiące uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą
a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie udostępnienia tych
zasobów na czas trwania zamówienia.
2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)umowa regulująca współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialnośćc) za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
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(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
b)pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie było załączone
do oferty.
3)Szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych, zgodny z wartościami elementów robót w
formularzu cenowym. Zamawiający dopuszcza korektę wartości elementów wymienionych w
formularzu cenowym o nie więcej niż + 10%, bez zmiany ceny ofertowej dla danej części.
4)Wstępny harmonogram realizacji zamówienia do akceptacji przez Zamawiającego zawierającego
terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, celem uzgodnienia z zamawiającym dla danej
części. Harmonogram nie może byc sprzeczny z zamierzeniami inwestycyjnymi zamawiającego.
5)Zgodnie z art. 36b ust. 1a Pzp - W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy do
przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób na stanowiskach robotniczych zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te
osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub
przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o
pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.).
XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) 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 2007 r. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.
2 ustawy Pzp:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem, z dopiskiem
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Poprawa efektywności energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr
32 i Przedszkola Miejskiego nr 15 w Słupsku - część................– nr spr. RZP.271.31.2017 na
rachunek bankowy zamawiającego: 46 1140 1153 0000 2175 4200 1006.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
8.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9.

10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
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11. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. Dokumentu.
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVII. Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Załącznikiem nr 14 do niniejszej siwz jest wzór umowy, w którym określone zostały warunki
umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania zmian do umowy, wymagania dotyczące umowy
o podwykonawstwo oraz inne istotne postanowienia umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy - art. 36 ust.1 pkt
17 ustawy Pzp.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów „Ustawy pzp” przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI „Ustawy pzp”.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 „Ustawy pzp”.
XIX Inne postanowienia
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcami prowadzone będą w złotych (PLN).
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony http://bip.um.slupsk.pl/ związani są wszelkimi
modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego.
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nazwa Projektu

„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Nr wniosku o dofinansowanie:

RPPM.10.02.01-22-0006/16

Formularz ofertowy
Sprawa RZP.271.31.2017

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska poprzez termomodernizację budynków: Przedszkola Miejskiego nr 32 i Przedszkola
Miejskiego nr 15 w Słupsku.
Dane dotyczące Wykonawcy:
1. Pełna nazwa:....................................................................................................
2. Adres siedziby: .................................................................................................
3. NIP:................................................................................................................
4. REGON............................................................................................................
5. nr tel./fax: ......................................................................................................
6. e-mail: ...........................................................................................................
7. Status przedsiębiorcy (duży, mały, mikro- na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364
z dnia 25.0.2.2004r.)...........................................................................................
8. Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) : ............................................................
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........................................................................................................................
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących
wspólnie należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich wykonawców oraz wskazać
pełnomocnika)
Składamy niniejszą ofertę:
Część I – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 32 przy ul. Kasztanowej 1
w Słupsku
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę:
1) za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: .................................złotych (słownie
złotych.........................................................................................),
Wartość netto .................. zł,
2) w terminie: do 30.09.2018r.
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ................. miesięcy
(słownie:.......................................................... miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru
ostatecznego robót stanowiących przedmiot zamówienia.
*Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w
SIWZ, gwarancja na udzielony przedmiot zamówienia winna być przedłużona o wielokrotność
pełnych 12 miesięcy.
4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi na okres 60 miesięcy licząc, od daty
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.
5) Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
6) Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a) …................................................................................................ ,
b) …............................................................................................... .
(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji
zamówienia).
7) W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy
również podać nazwę i adres podwykonawcy:
a) …............................................................................................... ,
b) …................................................................................................,
oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
•

niepotrzebne skreślić.

II.Składając ofertę OŚWIADCZAM, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia
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z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert wraz z tym dniem,
4) do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zastosuję
wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,
5) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty
zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
6) w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy,
w szczególności do przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy
a)kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą
załącznik do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o udzielone przez Zamawiającego
odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej.
b) harmonogramu
7) zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) we
własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób na stanowiskach robotniczych
mających realizować zamówienie poprzez wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 SIWZ i we
wzorze umowy (dotyczy części nr 1 i części nr 2). Dla udokumentowania tego faktu w terminie
jednego tygodnia od zawarcia umowy przedłożę Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one
wykonywać.
III. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * / Oświadczam, że oferta zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
IV. Integralną częścią oferty są załączniki:
1. ...............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
V. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach .
.............................., dnia ......................

………………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

___________________
*) Niepotrzebne skreślić
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Składamy niniejszą ofertę:
Część II – Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Wiatracznej 6
w Słupsku
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę:
1) za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: .................................złotych (słownie
złotych.........................................................................................),
Wartość netto .................. zł,
2) w terminie: do 30.09.2018r.
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres ................. miesięcy
(słownie:.......................................................... miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru
ostatecznego robót stanowiących przedmiot zamówienia.
*Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w
SIWZ, gwarancja na udzielony przedmiot zamówienia winna być przedłużona o wielokrotność
pełnych 12 miesięcy.
4) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi na okres 60 miesięcy licząc, od daty
bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia.
5) Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
6) Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a) …................................................................................................ ,
b) …............................................................................................... .
(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji
zamówienia).
7) W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy
również podać nazwę i adres podwykonawcy:
a) …............................................................................................... ,
b) …................................................................................................,
oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
* niepotrzebne skreślić.
II.Składając ofertę OŚWIADCZAM, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień
składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia
z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert wraz z tym dniem,
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4) do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zastosuję
wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,
5) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty
zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
6) w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy,
w szczególności do przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy
a)kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą
załącznik do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o udzielone przez Zamawiającego
odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej.
b) harmonogramu
7) zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) we
własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób na stanowiskach robotniczych
mających realizować zamówienie poprzez wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 SIWZ i we
wzorze umowy (dotyczy części nr 1 i części nr 2). Dla udokumentowania tego faktu w terminie
jednego tygodnia od zawarcia umowy przedłożę Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one
wykonywać.
III. Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * / Oświadczam, że oferta zawiera
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
IV. Integralną częścią oferty są załączniki:
1. ...............................................................
2. ..............................................................
3. ...............................................................
V. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach .
.............................., dnia ......................

………………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

___________________
*) Niepotrzebne skreślić
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RZP.271.31.2017

Załącznik nr 2 do oferty
ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dotyczy części I i /lub II zamówienia
WYKONAWCA
Nazwa……………………………………………………………………………………
Siedziba:…………………………………………………………………………………
NIP…………………………. Nr KRS ………………………
reprezentowany przez
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

1 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.

Oświadczam,

że

wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu

z

postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(własnoręczny podpis)
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2

WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI
W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20 i art. 24 ust 5 pkt1
USTAWY PZP /o ile dotyczy/.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp, wykonawca przedstawia
następujące

dowody

na

to,

że

podjęte

przez

niego

środki

są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………..……
5) ………………………………………………………………………………………..……
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(własnoręczny podpis)
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3

WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ WOBEC PODWYKONAWCÓW PODSTAWY
WYKLUCZENIA /o ile dotyczy/.

Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia.
1) ………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………..………
3) ………………………………………………………………………………………..………
4) …………………………………………………………………………………………….

…………….……., dnia ………….……. r.
…………………………………………
(własnoręczny podpis)

4

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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RZP.271.31.2017

Załącznik nr 3 do oferty
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................
Adres Wykonawcy: ................................................................................................
NIP .................................................. REGON .....................................................

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy
wskazanych robót
oraz
Nazwa zamówienia

Opis robót

Nazwa i adres
Daty rozpoczęcia i
odbiorcy, dla
zakończenia robót
którego
oraz miejsce
wykonano roboty
wykonania
budowlane

W załączeniu dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
(dowodami, o których mowa, mogą być 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 to inne
dokumenty).
Oświadczam, że wszystkie podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Miejscowość ............................dn. ...........................

.................................
Pieczęć imienna i podpis(y)
osób uprawnionych
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RZP.271.31.2017

załącznik nr 4 do oferty
WYKAZ OSÓB,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................
Adres Wykonawcy: ................................................................................................
NIP ..........................................................REGON ................................................

Lp.

1

Przewidywana funkcja
w zamówieniu

Imię i nazwisko,

Kierownik budowy branży
budowalnej w specjalności
kontrukcyjno - budowlanej

wykształcenie

Rodzaj i nr
posiadanych
uprawnień

Doświadczenie

Staż pracy jako
Kierownik budowy
lub robót
……….. lat 1) /

Określenie
sposobu
dysponowania
zasobem, którym
wykonawca
dysponuje lub
będzie dysponował

Zasób własny 1,2) /
/ zasób innego
podmiotu 1,3)

………….miesięcy
1)

2

Kierownik robót w
Staż pracy jako
specjalności instalacyjnej w
Kierownik robót
zakresie sieci, instalacji i
Zasób własny 1,2) /
urządzeń cieplnych,
……….. lat 1) /
/ zasób innego
wentylacyjnych, gazowych,
podmiotu 1,3)
wodociągowych i
………….miesięcy
1)
kanalizacyjnych
Jednocześnie oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i posiada wymagane uprawnienia wskazane w tabeli.
……………………………..
Data
____________________________

................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1) zaznaczyć odpowiednie
2) zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a
osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny
takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
3) zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi
osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania
pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z
wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w
wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca
działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów
cywilnoprawnych.
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RZP.271.31.2017
załącznik nr 5 do oferty
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia
Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….............
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: „Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych
niezabudowanych i zabudowanych oraz wykonanie wycen i inwentaryzacji lokali mieszkalnych, z
podziałem na 4 zadania”– zadanie nr …..1
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie
następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
e) zrealizuję / nie zrealizuję2 prace, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(podpis podmiotu / osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)

1

Należy wstawić numer zadania.

2

Niewłaściwe skreślić
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RZP.271.31.2017
Załącznik Nr 6 do oferty
OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................
NIP ...................................................REGON .......................................................
reprezentowany przez:............................................................................................
e-mail:…..............................................................................................................
telefon:..............................................................................................................
Oświadczam, że osoby, które będą pełnić funkcję kierownika w specjalności konstrukcyjnobudowlanej i kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadają wymagane
uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby
samorządu zawodowego.

Miejscowość………………………………… dnia …………………………. r.

…………………....................................................
(Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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