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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie:  Przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

na  roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu 

Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością 

Zamawiającego, znak: 04/ZP/2017 
 

 
 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: 
Roboty budowlane 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Załączniki : 

1) wzór formularza ofertowego 

2a wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

2b wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

2c wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

3) wzór wykazu wykonanych robót 

4) wzór wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 

5) wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień 

6) wzór umowy 

7) dokumentacja projektowa 

8) STWiOR 
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 Podpis  Kierownika Zamawiającego 
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ZAMAWIAJĄCY: 

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 

www.amuz.gda.pl 

PODSTAWA PRAWNA 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
ze zm., Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

§ 1. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z 

łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym 

własnością Zamawiającego. 

2. Remont pokoi zostanie wykonany etapami:  

1) I etap: remont 4 pokoi (z łazienkami) na I piętrze (pokoje 112, 119, 120, 121) wraz z 

wymianą drzwi wejściowych do pokoi; 

2) II etap: remont 13 pokoi (z łazienkami) na II piętrze (pokoje od 201 do 209 i 212, 219, 220, 

221) wraz z wymianą drzwi wejściowych do pokoi 201-209 i 210, 212, 219, 220, 221 oraz 

do magazynku;  

3) III etap: remont 4 pokoi (z łazienkami) na III piętrze (pokoje 312, 319, 320, 321) wraz z 

wymianą drzwi wejściowych do pokoi; 

Uwaga:  

- w pokoju 210 zostaną wymienione wyłącznie drzwi wejściowe, pokój nie jest objęty 

remontem 

- w pokoju 209 przewidziano wyłącznie remont łazienki, bez instalacji elektrycznych. 

- w pokoju 202 przewidziano wyłącznie remont łazienki oraz wymianę tapet, wymiana instalacji 

elektrycznych nie jest objęta niniejszym zamówieniem. 

 

3. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

posiadać stosowne atesty, znaki bezpieczeństwa oraz być zgodne z obowiązującymi normami. 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na powyższą 

dokumentację składają się: 

1) projekt modernizacji wnętrz pokoi hotelowych wraz z łazienkami, 

2) projekt instalacji elektrycznych, 

3) rzuty aranżacji i wytyczne elektryczne, 

4) inwentaryzacja 

5) karty technologiczne oraz rysunki drzwi 

6) decyzje i pozwolenia 

7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

9) załączniki do STWiORB 

10) przedmiary robót 

- roboty budowlane, 

- roboty instalacyjne 
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5. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar 

robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; 

zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do 

wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

lub przedmiarze robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na 

takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem: 

1) charakteru użytkowego, 

2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 

3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

4) estetyki 

6. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie 

zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym 

realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

7. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne muszą uzyskać aprobatę 

Zamawiającego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

8. Zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) i 

przepisów   wykonawczych; 

2) właściwych przepisów bhp i ppoż.;  

3) pozwolenia na budowę z dnia 04.07.2017 r. (Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr 

WUiA.I.6740.1276-2.2017.4.KN.213719); 

4) Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 04.07.2017 r., nr  

BMKZ/4125/1075/2017/EM; 

5) Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dn. 13.07.2017 r. nr  

BMKZ/4125/1176.2017.EM;  

6) Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 10.09.2014 r., nr 

ZN.5142.1160.2014.AK 

7) Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 10.09.2014 r., nr 

ZN.5142.1159.2014.AK 

8) pozwolenia na budowę z dnia 13.10.2014 r. (Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAi 

OZ.I.6740.1876-2.2014.4.EM.247621); 

 

9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia - wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

10. Termin realizacji zamówienia:  

1) termin rozpoczęcia robót: po protokolarnym przekazaniu terenu robót, jednak nie 

wcześniej niż od 16.10.2017 roku 

2) termin zakończenia robót: 72 dni, jednak nie później niż do dnia 27.12.2017 roku. 

11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z uwzględnieniem poniższych uwag: 
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1) Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom prac wskazanych w SIWZ. Zlecenie 

wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec 

zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2) Budynek Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1-2 

został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1146 decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 1996 roku – obecnie pod 

numerem 1591 rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego i znajduje 

się w układzie urbanistycznym miasta Gdańska wpisanym do rejestru zabytków pod nr 

8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. - 

obecnie pod nr 15 rejestru zabytków województwa pomorskiego, uznanego ponadto 

zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 roku za pomnik 

historii.       

3) 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, przy czym głośne 

prace polegające na kuciu, wierceniu, zrzucaniu gruzu muszą odbywać się w godzinach 

między 10:00 -16:00 od poniedziałku do piątku; 

4) Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 

wyposażenie pokoi i łazienek oraz podłogi i wykładziny zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w dokumentacji projektowej. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo finansowym 

wydłużonego czasu dostawy niektórych elementów wyposażenia, np.: 

- drzwi – do 6 tygodni, 

- tapety – od 3-5 tygodni. 

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia prace wymienione w § 

1 ust. 2, chyba, że wykonawca wykaże, że wykonanie tych czynności nie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające 

na wykonaniu prac wskazanych w §1 ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 12: 
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a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 11, zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w 

ust. 12.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

  

§ 2. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania, wykluczenie z 

postępowania. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ust. 2 poniżej. 

2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu: 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

                                                           
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



04/ZP/2017 

str. 6 
 

1) wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia 

na roboty budowlane, w tym: 

- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących 

swym zakresem remont hotelu minimum trzygwiazdkowego lub o standardzie 

równoważnym hotelowi trzygwiazdkowemu,  

- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych, wykonane w 

obiekcie użyteczności publicznej* wpisanym do rejestru zabytków,  

 z których każde obejmowało branże: ogólnobudowlaną i elektryczną, o wartości każdego z 

nich nie niższej niż 600.000,00 zł brutto. 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez budynek użyteczności 

publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 

obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 

budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

 

2) wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 

a) osobę kierującą robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, posiadającą 

kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie 

z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz.U. z 28.06.2017, poz. 1265), t.j. - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń  

- przebytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową przy robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury.  

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków, w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i którym 

na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

c) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń 

Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dniem wejścia w 

życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 

zgodnie z art. 104 tejże ustawy. 

W przypadku osób zagranicznych zamiast uprawnień budowlanych wskazanych powyżej, 

powinny one posiadać odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawo do 

świadczenia usług transgranicznych. 

 

3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 pkt 2 mogą być 

spełnione łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 1 musi być spełniony przez 

każdego z wykonawców występujących wspólnie. 

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 

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

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

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy, na zasadzie określonej w art. 22a, przez inne 

podmioty, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt. 13–22 ustawy. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 5, nie będą 

potwierdzały spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą 

zachodziły wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 

wykonawca w określonym terminie: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 5 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 3. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w § 2 ust. 1. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu – wg wzorów na załącznikach nr 2a i 2b do SIWZ. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, z celu oceny, czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, załącza 

do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu 

udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a 

ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia potwierdzają wstępnie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez 

Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych 

na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w § 2 ust. 1, to jest:  

1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

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

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3) oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej 

wykonawcy 

4) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a (jeśli dotyczy), będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, dokumentów określających w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu, dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (t.j. dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach), wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 

zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej co wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 

2c do SIWZ. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

7. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, składane są w oryginale.  

Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 

10. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu dostępność oświadczeń lub dokumentów 

wymienionych w § 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych danych. W takiej sytuacji Zamawiający pobierze samodzielnie 

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4,  

które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 

skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

13. Zgodnie z art. 145a pkt 2, Zamawiający, przed zawarciem umowy zweryfikuje aktualność 

złożonych przez wykonawcę dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca w chwili 

zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
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§ 5. Wadium 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100),  najpóźniej do upływu 

terminu składania ofert.  

2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158, z późn. zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Akademii Muzycznej w 

Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, w Banku 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 , z 

podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony – remont 21 pokoi hotelowych (z 

łazienkami) w Domu Muzyka” . Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 

zamawiającego. 

4. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w 

opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

dołączyć do oferty. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i 

płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych 

w ust. 6. 

6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów  potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

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

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

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą,  oraz w 

przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni licząc 

od upływu terminu składania ofert.  

 

§ 6. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej specyfikacji. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 
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Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 2. 

4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, lub 

faksem na nr (58) 300-92-10, albo pocztą elektroniczną na adres: k.taper@amuz.gda.pl. Kopie 

odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, 

lecz bez ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą 

elektroniczną oraz zamieszczane na stronie internetowej: http://www.amuz.gda.pl, w dziale 

„Zamówienia publiczne ” 

§ 7. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania 

oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych 

załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie 

potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. 

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy. 

6. 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 udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

powinny być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były 

trwale, oddzielnie spięte.  

 Zgodnie z przytoczonym artykułem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 

do informacji publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

7. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa 

w ust. 6, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert złoży zastrzeżenie, że nie 

mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:  

 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, Rektorat, pok. 

103. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta przetargowa 

na remont pokoi hotelowych Domu Muzyka, znak: 04/ZP/2017.  Nie otwierać przed dniem 29 

sierpnia  2017 r., godz. 10.30” 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie 

mailto:k.taper@amuz.gda.pl
http://www.amuz.gda.pl/
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zabezpieczonej w powyższy sposób. 

11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

§ 8. Składanie ofert 

1. Oferty, w opisanych kopertach, należy składać w Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, Rektorat, pok. 103. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 2017r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po 

tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie odwołania. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem 

otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie 

przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 8, a koperta będzie dodatkowo 

oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

§ 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Oferty zostaną otwarte dnia 29 sierpnia. 2017 r. o godz. 10:30 r. w Akademii Muzycznej im. 

Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, pok. 111. 

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje 

Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez 

otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i 

odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 

5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

2) cenę oferty 

3) termin udzielonej gwarancji 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, 

 o których mowa w ust. 3 i ust. 5. 

§ 10. Kryteria wyboru oferty 

1.   Cena – 60% 

2. Termin wykonania zamówienia – waga 25% 

3.   Termin gwarancji – 15% 

 

1.1 Sposób oceny ofert w kryterium „Cena” 

1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej 

przez wykonawców, 

2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, 

3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

WK1= [(CN / CR) x 60%] x 100 

WK1 – ilość punktów dla kryterium 1; 

CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; 
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CR – cena brutto oferty badanej; 

Po uwagę brana będzie cena brutto oferty wskazana przez wykonawcę w formularzu  

ofertowym. 

2.1 Sposób oceny ofert w kryterium „termin wykonania zamówienia” 

Do oceny Zamawiający przyjmie termin realizacji podany w dniach. Termin ten nie może 

być dłuższy niż 73 dni oraz nie może być krótszy niż 56 dni. 

Wartość podana przez Wykonawcę w dniach, zostanie oceniona zgodnie z formułą: 

WK2 - [(TN/ TR) x 25%] x 100 

WK2 – ilość punktów dla kryterium 2; 

TN – najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród badanych ofert, 

TR – termin wykonania zamówienia oferty badanej, 

% wagi – waga kryterium ocen; 

 

3.1 Sposób oceny ofert w kryterium „Termin gwarancji”  
Oceniany będzie okres gwarancji na roboty budowlane. Zamawiający wymaga zaoferowania 

minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji. Maksymalny okres gwarancji, który zostanie 

uwzględniony przy ocenie ofert w oparciu o kryterium wymienione w pkt 3, wynosi 72 

miesiące. Oferowany okres gwarancji podaje wykonawca w formularzu ofertowym w 

miesiącach. W przypadku wskazania okresu gwarancji w okresie nie obejmującym pełnych 

miesięcy (np. 24 mies. i 15 dni), zamawiający przyjmie do oceny okres pełnych miesięcy, w 

zaokrągleniu w dół (w podanym wyżej przykładzie 24 miesiące). W przypadku braku 

wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji przez wykonawcę, lub wskazania 

okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. W przypadku zaoferowania 

dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące, do oceny zostaną przyjęte 72 miesiące a 

wykonawca otrzyma 10 pkt. w tym kryterium. 

 

Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

WK3= [(GR/ GN) x 10%] x 100 

WK3 – ilość punktów dla kryterium 3; 

GR – okres gwarancji w ofercie badanej; 

GN – najdłuższy oferowany okres gwarancji (ale nie dłuższy niż 72 m-ce) 

4. Wybór oferty najkorzystniejszej: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu 

o podane wyżej kryteria 

Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 

PO= [WK1+ WK2 +WK3] 

PO – łączna punktacja dla oferty 
 

WK1–suma punktów dla kryterium 1 

WK2–suma punktów dla kryterium 2 

WK3–suma punktów dla kryterium 3 

§ 11 Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu oferty – 

załączniku nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający przyjął za podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia z 
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wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe.  

3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty (niezbędne do 

prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia), w tym w 

szczególności: 

- koszty wynikające z dokumentacji wskazanej § 1 ust. 4 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 dokumentację 

projektową oraz STWiORB oraz z uwzględnieniem powyższego punktu 3. Załączone do 

dokumentacji przedmiary robót mają charakter pomocniczy. 

5. 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 

oferty. Ich pominięcie w cenie ofertowej nie będzie mogło stanowić podstawy do 

wystąpienia z roszczeniem o dodatkowe wynagrodzenie w czasie realizacji zamówienia.  

6. Zaleca się wykonanie, przed złożeniem oferty, wizji lokalnej obiektu, w którym będą 

wykonywane roboty budowlane. 

7. Każdy z Wykonawców podaje tylko jedną cenę oferty, nie dopuszcza się wariantowości 

ceny.  

8. W razie zmiany stawki VAT (także w razie obniżki) ulegnie zmianie odpowiednio cena za 

przedmiot umowy. 

9. Cena oferty musi być liczona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty. 

11. Jeżeli złożenie oferty spowoduje powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

 

§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający informuję, że na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
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3. Zamawiający poprawi w ofertach: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych 

zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

4.1. Zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy, tj. 

1) będzie niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3; 

3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) będzie zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3; 

8) wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

9) wykonawca nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium  

10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 

bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować 

w inny sposób 

11) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

4.2. Zaistnieją przesłanki określone w art. 90 ust. 3 ustawy, tj. wykonawca nie udzieli wyjaśnień 

lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

§ 12. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie 

określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo 

10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu 

związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli: 

1) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 

ust. 2  ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie 

kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 6 („Wzór umowy”) do 

niniejszej specyfikacji.  

4. Przed zawarciem umowy, wykonawca, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie. 

5. Zabezpieczenie może być wniesione w  pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie ponadto do: 

1) dostarczenia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie budowy i robót na okres 

realizacji umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników wykonawcy i osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. Suma ubezpieczenia budowy i 

robót będzie nie niższa niż pełna wartość umowy. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu 

potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją 

robót i nie powinna być niższa niż 50 % wartości umowy. 

2) przekazania zamawiającemu oraz o ile są znane nazw albo imion i nazwisk oraz danych 

kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 

wskazanych powyżej w trakcie realizacji zamówienia. 

3) przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych do realizacji 

zamówienia. 

4) przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika robót budowlanych (wskazanego w 

wykazie osób w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału określonego w z §2 ust.2 pkt 

2 SIWZ) o posiadaniu kwalifikacji zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem oświadczenia. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia 

umowy lub nie wniesie określonego powyżej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

9. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę. 

10. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie i na warunkach 

ustalonych w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 

 

§ 13 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Katarzyna Taper - fax (58) 300-92-10; 

e-mail: k.taper@amuz.gda.pl. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują 

pisemnie na adres zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy i 

numery. 

3. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje 

mailto:k.taper@amuz.gda.pl
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zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3)odrzucenia oferty odwołującego,  

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

5. 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. 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 

12. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 



04/ZP/2017 

str. 18 
 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

13. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI 

 ustawy. 
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Załącznik nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

OFERTA 

Na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 21 pokoi hotelowych (z 
łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku 
będącym własnością Zamawiającego, znak: 04/ZP/2017 

 

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

nazwa wykonawcy 

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

adres 

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

Regon, NIP 

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

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

łączną cenę: 

 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …..% 

brutto - ............................. zł 

(słownie brutto 

.............................................................................................................................) 

 

2. Oferuję gwarancję na wykonane roboty budowlane w wymiarze ………. miesięcy od 

daty odbioru końcowego (nie mniej niż 24 m-ce) 

 

3. Zamówienie wykonam/y w terminie ……… dni (nie mniej niż 56 dni i nie więcej niż 

72 dni), zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 10 SIWZ 

 

4. Akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert  

5.  Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego, 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 
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6. Oświadczam, iż cena brutto oferty obejmuje zakres przedmiotu zamówienia określony w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym podatki, cła i inne należności, 

7. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie*  

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia 

Lp. Nazwa/firma 

podwykonawcy  

Wskazanie części zamówienia 

   

   

   

 

8. Wykonawca jest/ nie jest*  

□ mikro,  

□ małym lub  

□ średnim przedsiębiorcą  

 (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie 

przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR.) 

9. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie 

Karnym); 

10. Zobowiązuję się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania 

umowy w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

10. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SIWZ dokumenty:  

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ofertę niniejszą składam na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

.............................................   .................................................................................  

miejscowość i data     podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania  

      wykonawcy  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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        Załącznik nr 2a 

         do Specyfikacji Istotnych 

          Warunków Zamówienia 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
 …………………………………………………………………………………. 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 

…………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. remont 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) 

mieszczącym się w budynku będącym własnością Zamawiającego, znak 04/PN/2017 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, §2 ust. 2) (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeśli dotyczy):  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
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przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, §2 ust. 2) (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),  

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

Oświadczam, że podmioty, na zasobach których polegam, wymienione powyżej, spełniają  

warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, §2 ust. 2) (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

..............................................     ................................................ 

Miejscowość, data   podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2b 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. remont 21 pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) 

mieszczącym się w budynku będącym własnością Zamawiającego, znak 04/PN/2017, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

 

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

 

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

podstawie art. ……………….. ustawy Pzp  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

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

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

(podpis) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeśli 
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dotyczy): 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się  w 

niniejszym postępowaniu, tj.:………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

(podpis) 
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znak 04/PN/2017 

Załącznik nr 2c 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164, 

Dz.U. Z 2016 r., poz. 1020) oświadczam, iż należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((Dz. U. 

z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**, z innymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn.  remont 21 pokoi hotelowych (z 

łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym 

własnością Zamawiającego. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

**zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  

 

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

Miejscowość,  data  podpis i pieczęć osoby/osób 

uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy  

*zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 3  
do Specyfikacji Istotnych  

Warunków Zamówienia  

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Lp.  Przedmiot 

zamówienia (rodzaj 

robót, zakres robót) 

(zgodnie z warunkiem 

określonym w § 2 ust. 2 

pkt 1) SIWZ) 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty zostały 

wykonane 

Wartość robót 

w zł brutto 

Data 

wykonania 

(zakończenia 

robót)  

1.      

2.      

3.      

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające wykonanie robót w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone. 

 

 
..............................................     . ................................................................................  

Miejscowość, data       podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej  

       do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia 

 

Lp

.  

Imię i nazwisko  Podstawa 

dysponowania 

osobą*  

Posiadane 

uprawnienia 

(zgodnie z warunkiem 

określonym w § 2 ust.2 

pkt 2 SIWZ) 

Zakres czynności 

wykonywanych w 

ramach 

zamówienia  

1.   

 

 

 

 

   

2.   

 

 

 

 

   

3.   

 

 

 

 

   

 

*Np. umowa o pracę, zawarta umowa cywilno-prawna, udostępnienie przez inny podmiot  

 

 

...............................................      .............................................  
Miejscowość, data        podpis i pieczęć osoby/osób 

         uprawnionej  do   

         reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy 

 

 

1. Oświadczam, że kierownik robót: (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………………,  

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń   

oraz 

- przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków 

 

2. Oświadczam, że kierownik robót: (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………………,  

 

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń 

 

 

3. Oświadczam, że kierownik robót: (imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………………,  

 

posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

 

 

 

...............................................      .............................................  
Miejscowość, data        podpis i pieczęć osoby/osób 

         uprawnionej  do   

         reprezentowania wykonawcy 

 


