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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO; 
DEFINICJE 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 
telefon komórkowy: 888822206 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
www.amuz.gda.pl 
 
DEFINICJE 
Poniżej określono znaczenie zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęć: 
 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z 
Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi 
załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część; 
 
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 
 
Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w punkcie III niniejszej SIWZ; 
 
Grupa kapitałowa  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007r. Nr 
50, poz.331 z późn. zm) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
 
Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 
innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  lub między dalszymi podwykonawcami (art.2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień 
publicznych).   
 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), o 
wartości zamówienia  nie przekraczającej kwoty określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1735 z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
 
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części Specyfikacji: 
SIWZ): 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1692) w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
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III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT 
WARIANTOWYCH;  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
III.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (remontowe) polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku u 
Zamawiającego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (kody CPV): 
45421132-8 instalowanie okien,  
44221100-6 okna, 
45453000-7 prace remontowe i renowacyjne, 
45111300-1 roboty rozbiórkowe, 
45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej, 
45262690-4 remont starych budynków, 
45324000-4 roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
45442100-8 roboty malarskie, 
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okiennej stolarki drewnianej na okna drewniane w ilościach oraz rodzajach 
określonych w dokumentacji, wskazanej w punkcie III.A.3 SIWZ. Wymianie podlega 26 sztuk okien. 
 
2. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót; posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych 
zabrudzeń po zakończeniu robót; 
2) zabezpieczenie terenu robót wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku; 
3) dostawa nowych kompletnych okien oraz nowych parapetów; 
4) roboty rozbiórkowe (w związku użytkowaniem budynku w trakcie prac rozbiórkę należy wykonać ze szczególną 
ostrożnością): 
- demontaż stolarki okiennej, 
- demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; 
5) roboty związane z montażem okien:  
- montaż stolarki okiennej, 
- montaż parapetów zewnętrznych, 
- montaż parapetów wewnętrznych; 
6) uzupełnienie tynków;  
7) roboty malarskie; 
8) wywóz elementów rozbiórki i utylizacja; 
9) wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi, 
napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami; 
10) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 
2.2. Roboty malarskie w przypadku uszkodzenia ściany przekraczającego 50% jej powierzchni powinny być wykonane w 
zakresie dwukrotnego malowania całych ścian, w których montowane są okna, a także ewentualnych innych uszkodzeń 
powstałych podczas montażu okien.  
 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja: 
1) dokumentacja projektowa (opracowana we wrześniu 2014r. przez mgr inż. arch. Aleksandrę Milkowską), tj.: 
a) opis prac remontowych ze zdjęciami, rysunki; (załącznik nr 10 do SIWZ); 
b) przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ), 
c)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (załącznik nr 12 do SIWZ), 
 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (opracowane we wrześniu 2014r. przez mgr inż. arch. 
Aleksandrę Milkowską), stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ. 
 
4.Wymiana stolarki okiennej nastąpić ma w budynku użytkowanym przez Zamawiającego jako dom studencki (Dom 
Studencki nr 1, ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk). Budynek jest własnością Zamawiającego. Budynek znajduje się na 
terenie ochrony konserwatorskiej. 
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5. Wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza 
Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia: 
- muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w dokumentacji wskazanej w punkcie III.A.3 SIWZ, 
- muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). 
- muszą być fabrycznie nowe, nie używane oraz muszą posiadać gwarancję producenta. 
 
6. Jeżeli w dokumentacji, określonej w punkcie III.A.3 SIWZ, wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródła pochodzenia 
(nazwy producentów materiałów), należy je traktować jako przykładowe (określające standard). Zamawiający dopuszcza 
stosowanie materiałów  równoważnych pod względem cech i parametrów do materiałów wskazanych w dokumentacji, 
określonej w punkcie III.A.3, z zastrzeżeniem, iż rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. 
 
7. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w czynnym i użytkowanym obiekcie Zamawiającego. Prace mogą być 
wykonywane: 
- w godzinach między 8:00-20:00  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz soboty i niedziele.  
Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót, aby do minimum ograniczyć utrudnienia wynikające z 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej obiektu, w którym będą wykonywane 
roboty budowlane oraz wizji lokalnej przyległego terenu dla oceny warunków dojazdów i dojść oraz możliwości 
zastosowania sprzętu związanego z wykonywaniem robót.  
 
9. W związku ze specyfiką obiektu zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonał własnych pomiarów 
okien w celu potwierdzenia wymiarów podanych przez Zamawiającego. 
 
10. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i na użyte materiały budowlane (w tym: okna i parapety):       
5 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 
 
11. Wykonawca ma obowiązek do wykonania przedmiotu zamówienia: 
a) zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) zgodnie ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym; 
c) zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją wskazaną w punkcie III.A.3 SIWZ; 
d) zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z: 
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. 162 poz.1568 ze zm.);  
- przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z realizowanym 
przedmiotem zamówienia; 
e) zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 
f) zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej; 
g) z należytą starannością; 
h) zgodnie z poleceniami Zamawiającego; 
i) zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym. 
 
III.B. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
III.C. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
III.D. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych 
(wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
III.E. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 
 
1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia   
 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.  
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2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
 
2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za jego działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania. 
 
2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz 
odpowiednio (o ile dotyczy) podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
2.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie 
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu 
 
3.1. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę projektu umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo,  
w szczególności w następujących przypadkach: 
 
a) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 
 
b) gdy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
- gdy brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą działają, adresu, oznaczenia formy prawnej, nr NIP-u, nr 
REGON-u, danych kontaktowych (tel., fax, e-mail, osoba do kontaktu); 
- gdy określony zakres robót objętych projektem umowy o podwykonawstwo, jest niezgodny z zakresem robót budowlanych 
określonym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 
- gdy kwota wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych do wykonania  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jest wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca za te roboty z oferty Wykonawcy; 
- gdy termin realizacji robót określonych projektem  jest dłuższy niż przewidywany umową z Wykonawcą dla tych robót lub 
jest dłuższy aniżeli ustalony w harmonogramie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- gdy nie załączono do projektu zestawienia ilości robót i ich wyceny (zgodnej z cenami jednostkowymi przedstawionymi w 
ofercie Wykonawcy), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji; 
- gdy zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 
- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia podwykonawcy, od zwrotu 
Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego; 
- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych 
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; 
- gdy brak informacji o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 
- gdy brak zastrzeżenia o treści: „W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
kwoty należnego mu wynagrodzenia (bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Wynagrodzenie 
dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.”   
 
3.2. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy (a także jej zmian) o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy (a także jej zmian) o 
podwykonawstwo, w szczególności w przypadkach wskazanych w punkcie 3.1 powyżej. 
 
3.3. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 
przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
 
3.4. W przypadku projektów umów oraz umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku obcym projekty te oraz umowy 
należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
 
4. Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość 
lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu 
 
Zamawiający nie określa takich informacji. 
 
5. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty 
budowlane 
 
Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy. 
 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Terminy wykonania całości przedmiotu zamówienia: do 45 dni licząc od daty zawarcia umowy. 
 
2. W pierwszej kolejności Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia w zakresie niżej wymienionych okien:  
- 11 N: 10 szt. 
- 15 N: 3 szt. 
 
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Dom Studencki nr 1 (ul. Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk). 
 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(informacje  dotyczące tych warunków wskazano w punkcie V i w punkcie VI  niniejszej SIWZ),  
oraz  
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych  (informacje dotyczące tych warunków wskazano w punkcie VII i w punkcie VIII 
niniejszej SIWZ). 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW (dotyczy warunków o których mowa w art.22 ust.1 Prawo zamówień publicznych) 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień. Ocena spełnienia warunku, posiadania 
uprawnień, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania uprawnień; 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się 
należytym wykonaniem minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, zawierających w swym 
zakresie wymianę stolarki okiennej na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską, o wartości 
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zamówienia (dotyczącej wymiany stolarki okiennej) minimum 30000 zł brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie; 
 
1.2.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania wiedzy i doświadczenia,  nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 
oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1  SIWZ i wykaz robót wskazany w punkcie VI.1.2 SIWZ. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
- oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku (posiadania wiedzy i doświadczenia)  
oraz  
- wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót budowlanych, potwierdzający wykonanie 
minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, zawierających w swym zakresie wymianę 
stolarki okiennej na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską, o wartości zamówienia 
(dotyczącej wymiany stolarki okiennej) minimum 30000 zł brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
1.2.2. Wykonawca, który udokumentuje wykonanie robót budowlanych w walucie innej niż PLN, powinien dokonać 
przeliczenia wartości tych robót na PLN wg średniego kursu NBP z dnia dokonania sprzedaży. 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
1.3.1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 
Ocena spełnienia warunku, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, nastąpi w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym; 
 
1.3.2. W zakresie spełnienia warunku, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
1.3.2.1. Ocena spełnienia warunku, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nastąpi w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ, wykaz osób wskazany w punkcie VI.1.3 
SIWZ oraz oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.4 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
złoży: 
- oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku (dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia), 
oraz 
- wykaz  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 
zamówienia, wykazujący kierownika budowy posiadającego uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, a także 
zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, 
oraz 
-  oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiada wymagane uprawnienia; 
 
1.4. posiadający sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej . Ocena 
spełnienia warunku, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę 
oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
2. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców  w/w warunków, określonych w punkcie V.1 SIWZ, w oparciu o 
oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawców w postępowaniu, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena 
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spełnienia warunku nastąpi w szczególności w oparciu o pisemne zobowiązanie wystawione przez podmiot oddający 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przykładowy wzór 
pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: 
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH W 
PUNKCIE V SIWZ 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie V SIWZ, Wykonawca ma dostarczyć następujące 
oświadczenie i dokumenty: 
 
1.1. Oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 
1.2. Wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych robót budowlanych, potwierdzający 
wykonanie minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, zawierających w swym zakresie 
wymianę stolarki okiennej na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską, o wartości 
zamówienia (dotyczącej wymiany stolarki okiennej) minimum 30000 zł brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 
1.3. Wykaz  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, wykazujący kierownika budowy posiadającego uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, a 
także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą; 
 
1.4. Oświadczenie Wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że osoba która będzie uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia; 
 
2. Dowodami, o których mowa w punkcie VI.1.2 powyżej, są: 
a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa powyżej w punkcie VI.2.a. 
2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym 
mowa w punkcie VI.1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa w punkcie VI.2.  
 
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody, o których mowa odpowiednio w punkcie VI.1.2, VI.2 budzą 
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane 
lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 
Zamawiającemu.  
 
4. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia i zgodnie z art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania do oddania 
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Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca 
korzysta z zasobów innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie VI.4 powyżej, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, z tym, że zobowiązane podmiotu do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ma być w 
formie pisemnej. 
 
 
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
b) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 
Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w 
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 
naprawienia; 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
j) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub 
art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1


   

 10 

k) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą 
prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę 
oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie VIII  SIWZ według następujących zasad: 
2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.b i punkcie od 1.d - 1.k,  na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie VIII.1.1 SIWZ; 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.a - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i 
dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.1 i VIII.1.2 SIWZ. 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.c - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i 
dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.3 i VIII.1.4 SIWZ. 
 
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie wyklucza. 
 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 
mowa w art.46 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
e) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
5. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których 
mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy 
zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących 
między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający 
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie 
złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
6. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie wyklucza. 
 
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 
pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, uznaje się za odrzuconą. 
 
 
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, 
OKREŚLONYCH W PUNKCIE VII SIWZ 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ma dostarczyć 
następujące oświadczenie i dokumenty: 
1.1. oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
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1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
1.3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego 
naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 
 
1.4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 
 
1.5. lista (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej. 
 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 
o których mowa w punkcie VIII.1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.2. nie zalega z  uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
 
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie VIII.2.2 SIWZ, który powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpowiednio ma to zastosowanie do 
punktu VIII.3 SIWZ. 
 
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.   
 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i punkcie V.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien do oferty przedstawić w 
odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie i dokumenty wymienione w punktach od VIII.1.1 do VIII.1.4 SIWZ oraz 
odpowiednio wymienione w punkcie VIII.2 i VIII.3 SIWZ.  
 
 
IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, 

INFORMACJI I WYKAZÓW I INNYCH ZAŁĄCZNIKÓW 
 
1. Wykonawca ma dostarczyć: 
1.1. Wypełniony załącznik: formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 
 
1.2. Dokumenty i oświadczenia – wymienione  w punkcie VI i punkcie VIII SIWZ; 
 
1.3. Dowód wniesienia wadium; 
 
1.4. Pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów). Przykładowy wzór pisemnego 
zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1
http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1
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zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 8 do SIWZ: Zobowiązanie 
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 
1.5. W celu ustalenia zasad reprezentacji: pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
określonych w punkcie VIII.1.2 SIWZ lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia oferty w imieniu 
wykonawcy(ów), w szczególności umowę spółki cywilnej w przypadku gdy ofertę składają wspólnicy takiej spółki; 
pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza 
odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których 
pełnomocnik jest upoważniony; 
 
1.6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie 
zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa 
musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. 
 
2. Wyceniony kosztorys ofertowy Wykonawca może załączyć do oferty. Kosztorys ofertowy traktowany jest jako 
dokument pomocniczy. 
 
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

 
1. Ofertę i załączniki do niej  należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub 
komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników określonych 
w SIWZ). Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
 
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się według tych 
wzorów. 
 
5. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. W 
przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”. 
 
6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być opatrzona kolejnym numerem i podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.  
 
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby)  podpisującą 
ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie „nad” lub „obok” 
poprawnego zapisu. 
 
8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
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10. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załącznik do niej musi być czytelny. 
 
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu. 
 
13. Wszystkie strony oferty winny być spięte.  
 
14. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi (nazwa 
Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 5/ZP/2014,  nie 
otwierać przed 29.10.2014r. godz. 12:30” 
 
16. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 
ofert. 
 
17. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, mających lub mogących mieć wpływ na wynik  
prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.  
 
18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).  
 
19. Postanowienia dotyczące ofert wspólnych składanych przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze. 
 
19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
19.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
19.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub pełnomocnika 
występującego jako reprezentant Wykonawców występujących wspólnie. 
 
19.5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub 
uczestniczy w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
 
19.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19.7. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, 
Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o zamówienie 
publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.  
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XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI; 
 INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW;  
 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.  
 
2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z 
zastrzeżeniem poniższego punktu 3, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie dopuszcza formy 
faksowej ani drogą elektroniczną: 
a) złożenie oferty, 
b) zmiana/uzupełnienie/wycofanie oferty, 
c) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na zasadach określonych w art. 26 ust.3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
4. Dane do korespondencji:  
a) adres: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
Dział Zamówień Publicznych 
b) fax: 
fax: (58) 300-92-10 
c) adres poczty elektronicznej:  
e.wisniewska@amuz.gda.pl 
 
5. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następującą osobę: Elżbieta Wiśniewska. 
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku. 
 
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, 
stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla 
Wykonawcy. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), zaś jeżeli zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej 
zmiany niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również przedłuży termin składania 
ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego 
terminu będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
 
2. Cenę oferty Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Cena oferty 
musi być podana w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty (niezbędne do pełnego, terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami Zamawiającego), w tym 
w szczególności: 
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- koszty wynikające z dokumentacji wskazanej w punkcie III.A.3 SIWZ, warunków określonych w SIWZ i we wzorze 
umowy,  
- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ i we wzorze umowy, 
- koszty związane z przestrzeganiem przepisów BiHP i ppoż, 
- koszty wygrodzenia, zabezpieczenia, oznaczenia, organizacji, utrzymania, dozoru i uporządkowania (po zakończeniu robót) 
terenu budowy, 
- koszty zapewnienia sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na 
wysypisko komunalne, innego ich zagospodarowania poza terenem prowadzonych robót budowlanych lub ich utylizacji, 
- inne koszty konieczne z punktu widzenia Wykonawcy, wynikające z jego wiedzy i doświadczenia, w tym koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
4. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy ustalić w oparciu o przedmiar robót (załącznik nr 11 do niniejszej 
SIWZ), z uwzględnieniem powyższego punktu 3. Wyceniony kosztorys ofertowy zaleca się załączyć do oferty. Kosztorys 
ofertowy traktowany jest jako dokument pomocniczy i służyć będzie przede wszystkim rozliczeniu robót oraz 
ewentualnych robót zaniechanych. 
 
5. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji wskazanych w przedmiarze robót Zamawiającego 
jako definitywnie określających zakres i wymagania dla danych robót. Według obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami technicznymi oraz istotnymi postanowieniami umowy. Zatem ceny 
muszą obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych dla zapewnienia zgodności z tymi wymaganiami.  
Uwaga: Jeżeli w zestawieniu robót (przedmiarze robót) dostarczonym przez Zamawiającego nie są ujęte pewne roboty (np. 
wszelkie prace pomocnicze na placu budowy), ale konieczność ich wykonania wynika z opracowanej dokumentacji robót, 
SIWZ lub technologii robót, to koszty wykonania tych czynności powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie pozycji 
kosztorysowej obejmującej robotę, której one towarzyszą. Ich pominięcie w cenie ofertowej nie będzie mogło stanowić 
podstawy do wystąpienia z roszczeniem o dodatkowe wynagrodzenie w czasie realizacji zamówienia.  
 
6. Pominięcie przy wyliczeniu ceny oferty pozycji z przedmiaru robót Zamawiającego lub pominięcie przy wyliczeniu ceny 
oferty robót, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia lub pominięcie w cenie oferty 
jakichkolwiek innych kosztów wynikających z SIWZ czy warunków realizacji i obowiązków Wykonawcy, traktowane będzie 
jako świadoma wycena Wykonawcy równa „0 zł”, czyli jako rezygnacja Wykonawcy z zapłaty za określone nakłady lub 
roboty objęte pominiętą pozycją, z zachowaniem obowiązku realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Za zaniżenie 
przez Wykonawcę uwidocznionych w ofercie cen materiałów, wyrobów i urządzeń lub jakichkolwiek innych elementów 
kosztowych ponosi pełną odpowiedzialność Wykonawca. Zamawiający nie pokryje dodatkowych roszczeń finansowych z tego 
tytułu w trakcie ani po realizacji robót. 
 
7. Wykonawca obowiązany jest określić cenę oferty wyliczając koszty realizacji w oparciu o przeanalizowaną dokumentację 
określoną w punkcie III.A.3 SIWZ, a także ewentualną (zalecaną przez Zamawiającego) wizję lokalną obiektu, w którym 
będą wykonywane roboty budowlane. 
 
8. Jeżeli Wykonawca chce zastosować upusty i rabaty, to musi je uwzględnić w cenie oferty.  
 
9. Każdy z Wykonawców podaje tylko jedną cenę oferty, nie dopuszcza się wariantowości ceny.  
 
10. W razie zmiany stawki VAT (także w razie obniżki) ulegnie zmianie odpowiednio cena za przedmiot umowy. 
 
XIII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie  lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego 
powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. 
 
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian w ofercie lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być 
dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Koperty oznakowane 
dopiskiem „ZMIANA OFERTY”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
 
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
 
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
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XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy Wykonawca 
przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 800 zł. Wadium należy wnieść przed upływem 
terminu składania ofert. 
 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „wadium: przetarg 
nieograniczony, wymiana stolarki okiennej” na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 
1098 0000 0000 0901 5764. 
 
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu 
środków na jego rachunek. 
 
5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści zawierało 
zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz przewidywało 
bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w punkcie XIV.10 i w punkcie XIV.11 
SIWZ.   
 
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych, niż pieniądz, formach określonych w punkcie XIV.2, oryginał dokumentu 
wadialnego należy złożyć w oddzielnej, opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kserokopię, należy załączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego, pokój nr 
109 (budynek czerwony). 
 
7. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu XIV.10 i punktu XIV.11 SIWZ, zwraca wadium wszystkim wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   
 
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert.   
 
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  
 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 
art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  
 
11. 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 należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
12. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania. Nie wniesienie 
wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
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XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 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.  
 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie XV.2, nie powoduje utraty wadium. 
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub 
jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
 
XVI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia 29.10.2014r. do godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, kurier) - decyduje data 
otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 108, 
budynek czerwony). 
 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złożona po terminie.   
 
 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  29.10.2014r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych (pokój 108, 
budynek czerwony). 
 
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 
 
 
XVIII.  TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art.86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.  Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą SIWZ nie zostaną otwarte                        

i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia. 
4.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.  Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
6.  Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art.92 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 
 
XIX.  SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI, POWODY ODRZUCENIA 

OFERTY 
 
1.  Oferta, złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria zawarte                  

w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2.  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy 

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, czy oferta została prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium, czy jest 
zgodna z wymaganiami przedstawionymi  w SIWZ. 
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3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 
O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5.  Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie V niniejszej 
SIWZ, według następujących zasad: 
a)  ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty 

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą „spełnia/nie spełnia”; 
b)  jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ, zostanie 

wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 3 oraz 4; 
c)  ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, uznaje się za odrzuconą; 
d)  jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ i nie zostanie 

wykluczony na podstawie art. 24 ust .1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli jego oferta nie zostanie 
uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona oferta zostanie 
zakwalifikowana do dalszej analizy. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli: 
a)  jest niezgodna z ustawą, 
b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
f)  zawiera  błędy w obliczeniu ceny, 
g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa 

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
XX.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom  
przedstawionym w niniejszej SIWZ.  
 
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: 
cena: 100 % 

 
2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru : 
                                                                   

najniższa cena oferty (spośród złożonych ofert podlegających ocenie)  
liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 % x 100 

cena badanej oferty 
 
2.2. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 100 punktów. Pozostałym ofertom 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako 
wartość punktowa oferty w zakresie kryterium: cena. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
 
3. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (ilość punktów uzyskanych za kryterium: CENA - dla całego przedmiotu 
zamówienia) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu zamówienia. 
 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie oferty dodatkowe. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach, 
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5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 
 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w    
punkcie XXI.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko 
jedną ofertę lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy.  
 
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 
a) na stronie internetowej Zamawiającego, 
b) w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego. 
 
5. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie,   
c) wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, 
Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o zamówienie 
publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.  
 
7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed 
jej podpisaniem. 
 
 
XXII. WZÓR UMOWY 
 
1. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik  nr 9 do 
SIWZ.  
 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 poniżej. 
 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy, technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych i 
materiałowych nie przewidzianych w umowie: 
- w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu umowy;  
- gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu umowy zawartego 
w umowie ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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b) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i nie będzie to wykraczało poza określenie 
przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy: 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek zastosowania nowych technologii nie przewidzianych 
w umowie; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, lub błędów w 
dokumentacji projektowej lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w wyniku zaistnienia istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, które są następstwem robót dodatkowych;     
 
c) zmiana dotycząca zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków 
Wykonawcy: 
- w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością 
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy;  
 
d) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia 
Wykonawcy:  
- w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu umowy w sposób inny od przewidzianego w SIWZ i w 
umowie, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu umowy ani nie 
zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;  
 
e) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy:  
- w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw 
w jej wykonaniu, a także opóźnienia prac - z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac może ulec 
przesunięciu o okres wynikający z zaistniałych okoliczności; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek 
do przesunięcia terminu wykonania prac, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania; 
- w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, 
- w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie przedmiotu 
umowy; 
- w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeszkody w budynku; 
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 
nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach; 
- w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy; 
które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;  
- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 
- w przypadku robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 
f) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w sytuacji gdy 
Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
g) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego 
udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy 
podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z 
SIWZ i umową; 
 
h) zmiana części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
 
i) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego  czynności faktyczne i prawne 
związane z wykonywaniem umowy: 
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- w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; 
 
j) ustawowa zmiana, w okresie trwania umowy, wysokości stawki podatku VAT (także obniżka); 
 
k) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy 
(śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 
SIWZ i umowie; 
 
l) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa; 
 
ł) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania 
decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy; 
 
m) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą w nazwach lub adresach stron, zmianą związaną z przekształceniem 
podmiotowym stron; 
 
n) zmiany umowy są konieczne w związku z wystąpieniem innych okoliczności, nie wymienionych wyżej,  których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, 
zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. 
 
 
XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniósł przed podpisaniem 
umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy, który wygra 
przedmiotowe postępowanie, w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), nr konta 
bankowego:  Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764, z podaniem tytułu „zabezpieczenie umowy – 
wymiana stolarki okiennej”, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach określonych w punkcie XXIII.2, oryginał dokumentu 
zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 
 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści 
zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający zażąda 
zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę lub z tytułu przysługującemu Zamawiającemu roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji.  
 
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w punkcie XXIII.2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 
 
7. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi w częściach: 
a) 70 % kwoty zabezpieczenia: w terminie 30 dni od daty wykonania całego zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego robót i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30 % kwoty zabezpieczenia: nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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XXIV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, który poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm), przysługują środki ochrony prawnej wynikające z art.180 i następnych ustawy 
Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz ograniczeń wynikających z wartości 
zamówienia. 
 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
 
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
5. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się 
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 
 
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora (wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe: Dz.U. poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
 
 
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 
XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYKONAWCÓW 
Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
SIWZ. 
 
   
XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZLICZEŃ 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje 
rozliczenia w walutach obcych.  
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XXIX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy: 
a)  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
b)  Kodeksu Cywilnego. 
 
Gdańsk, dnia  14.10.2014r. 
 
 Zatwierdzam  
 Rektor 
 Maciej Sobczak  
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1: Formularz Oferty; 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;  
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych robót budowlanych;   
Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia; 
Załącznik nr 6: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
Załącznik nr 7: Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 8: Przykładowy wzór zobowiązania: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 
Załącznik nr 9: Wzór umowy; 
Załącznik nr 10: opis prac remontowych ze zdjęciami, rysunki; 
Załącznik nr 11: przedmiar robót; 
Załącznik nr 12: informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
Załącznik nr 13: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
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                                                                        FORMULARZ OFERTY 
Załącznik nr 1 

......................................        ................................................... 
 pieczątka Wykonawcy                                                                                                               miejscowość i data  

OFERTA 
na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z SIWZ i załącznikami do niej, przystępując do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie 
stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  
 
My (ja) niżej podpisani(y) jako uprawnieni(ony) do reprezentowania Wykonawcy:  
 
......................................................................................................................................................................................................... 
nazwa i adres  Wykonawcy 
 
W przypadku składania oferty wspólnej: 
nazwa i adres Wykonawców:  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej) za cenę 
ryczałtową: 
cena brutto ........................................ zł  
w tym obowiązujący podatek VAT:  8 %  (roboty budowlane wykonywane w Domu Studenta są objęte 8% stawką 
VAT). 
 
2) oświadczamy, że cena oferty, podana w punkcie 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty (niezbędne do pełnego, terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami 
Zamawiającego), jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;  
3) potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania; 
4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i załącznikami do niej), w tym 
ze wzorem umowy (załącznik nr 9 do SIWZ); akceptujemy ich treść bez zastrzeżeń; 
5) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 
6) oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 
7) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert; 
8) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy 
(stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
 
9) oświadczamy, że: 
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*,  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:* 
.................................................................................................................................................................................................... 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.26 ust.2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, są to:* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
 
10) oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować całość przedmiotu zamówienia: do 45 dni licząc od daty zawarcia 
umowy, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania okien, określonymi w punkcie IV SIWZ. 
11) oświadczamy, że udzielamy gwarancji: 
na wykonane roboty budowlane i na użyte materiały budowlane (w tym okna i parapety): 5 lat licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

 
...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

       lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 
ciąg dalszy 

 
 
 
 
12) oświadczamy, że niniejsza oferta:  
nie zawiera*/zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 
* niepotrzebne skreślić 
 
13) oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 
 
14) oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;  
 
15) w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie 
podpisana przez:   
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
podać imiona i nazwiska oraz stanowiska 
 
16) numer rachunku bankowego Wykonawcy:  
.................................................................................................................................................................................... 
podać nazwę Banku i numer konta 
 
17)  Internet: http:// ............................................................................................. 
 
18) e-mail: ........................... @ .....................................tel: ............................., Fax: ........................ 
 
19) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

........................................................ 
miejscowość i data 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

(art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, którego 
reprezentuję spełnia warunki udziału (określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące: 
 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
w postaci należytego wykonania minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych, zawierających 
w swym zakresie wymianę stolarki okiennej na obiektach położonych na obszarze objętym ochroną konserwatorską, o 
wartości zamówienia (dotyczącej wymiany stolarki okiennej) minimum 30000 zł brutto każde zamówienie, w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie; 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
w postaci dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy,  posiadającą uprawnienia  do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
 
4) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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      Załącznik nr 3 

 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy                                                             

........................................................ 
                    miejscowość i data 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 
15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
 
Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający wykonanie minimum dwóch zamówień polegających na wykonaniu 
robót budowlanych, zawierających w swym zakresie wymianę stolarki okiennej na obiektach położonych na obszarze 
objętym ochroną konserwatorską, o wartości zamówienia (dotyczącej wymiany stolarki okiennej) minimum 30000 zł 
brutto każde zamówienie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;  
 
 
 
Lp. Rodzaj robót 

(zakres robót) 
Miejsce wykonania 
robót, 
rodzaj obiektu 

Wartość brutto  
wykonanych przez Wykonawcę 
robót budowlanych 
ze wskazaniem wartości  brutto robót  
dotyczących wymiany stolarki okiennej 
(w PLN) 

Odbiorca robót Data  
wykonania robót 
(dzień-miesiąc-rok) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
UWAGA!! 
Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 
 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy                                                             

........................................................ 
          miejscowość i data 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 
15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wykazujący kierownika budowy 
posiadającego uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tą osobą; 
 
 

p. 
 
 
 
 

Imię i Nazwisko osoby,  
która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia   
 

Informacja o posiadanych kwalifikacjach 
zawodowych,  
(numer i zakres uprawnień) 
 
 

Zakres 
wykonywanych 
czynności przy 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Informacja o podstawie do 
dysponowania osobą 
(np. umowa o pracę,  
umowa zlecenie) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
UWAGA!! 
Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 
 
 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy            ........................................................... 

miejscowość i data 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, 
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA  

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA  
 
 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
 
Ja niżej podpisany jako uprawniony do reprezentowania Wykonawcy: 
 
 ...………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 
 
…………………………………………..………………………………………………………………………… 
adres Wykonawcy 
 
oświadczam, że osoby wymienione w wykazie osób, załączonym do oferty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane do pełnienia funkcji kierownika budowy. 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 6 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy 

........................................................ 
                           miejscowość i data 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA PODSTAWIE art. 24 ust.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, na mocy art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym 
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
b) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką 
możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; 
j) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) 
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
k) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio 
wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  
 

 
 

.................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 

 
 

 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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Załącznik nr 7 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

........................................................ 
miejscowość i data 

 
 
 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu Studenckim (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, oświadczam, że Wykonawca, którego 
reprezentuję: 
 
- nie należy do grupy kapitałowej* 
- należy do grupy kapitałowej* 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych), należy wypełnić poniższą tabelę (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej). 
 
UWAGA: 
Grupa kapitałowa  (według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów: Dz.U.z 2007r. Nr 50, 
poz.331, z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę   
 
Na mocy art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

 
L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 
 

................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 8 

 
PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA 
 
 
 
........................................ 
pieczątka Podmiotu 
         ........................................................... 

miejscowość i data 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
Działając w imieniu:   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres Podmiotu składającego zobowiązanie 
 
 
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa Wykonawcy składającego ofertę 
 
 
następujących zasobów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- niezbędnych do wykonania zamówienia, na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w Domu 
Studenckim (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, będącego 
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 5/ZP/2014) prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego; 
 
- na okres konieczny do wykonania  zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne przez Zamawiającego z 
tym Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób) uprawnionej 
do reprezentowania podmiotu 
lub pełnomocnika 
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