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Ogłoszenie nr 600012-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego: Remont boiska szkolnego
wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku
Etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego,
krajowy numer identyfikacyjny 27844500000, ul. ul. Gnilna 3 , 80847 Gdańsk, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. 583 209 950, e-mail sekretariat@osm.gdansk.pl, faks 583 209 950.
Adres strony internetowej (URL): www.osm.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna szkoła artystyczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.osm.gdansk.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.osm.gdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w sekretariacie pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej)
Adres:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, 80-847 Gdańsk, ul.
Gnilna 3, sekretariat – pokój nr 57 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną
infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I
Numer referencyjny: II/2718/P/2017/SEK/KP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
remoncie boiska szkolnego znajdującego się przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w
Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont części ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie
boiska (zwanego dalej „Roboty lub Robotami”) 2. Zakres robót do wykonania w ramach Etapu I
obejmuje w szczególności: 1) Roboty ziemne, w których zakres wchodzą m.in.: a) Roboty pomiarowe
przy powierzchniowych robotach ziemnych; b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); c)
Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce piaskowej; d)
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Rozebranie na czas budowy z ponownym montażem fragmentu ogrodzenia od strony ul. Gnilnej z
siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z podmurówką poniżej terenu; e) Demontaż starych
bramek; f) Wywiezienie gruzu; 2) Remont instalacji deszczowej, w której zakres wchodzi m.in.: a)
Likwidacja części trasy tj demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, demontaż studni
rewizyjnych z kręgów betonowych; b) Drenaż nowej nawierzchni wraz z montażem studzienek
systemowych PCV/PE; c) Przełożenie instalacji poza obrys boiska, tj wykonanie nowego kanału wraz
z montażem nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3) Remont nawierzchni boiska, w
której zakres wchodzi m.in.: a) Podbudowa z piasku; b) Podbudowa z kruszyw łamanych; c)
Nawierzchnia ze sztucznej trawy; d) Wykonanie ogrodzenia technicznego terenu boiska wraz z
obrzeżem, siatką i piłkochwytami; e) Montaż nowych bramek. Uwaga: Dokumentacja projektowa
zawiera zakres prac związany z Etapem I oraz II Zamówienia. Niniejszy zakres przedmiotu
zamówienia dotyczy wyłącznie robót budowlanych związanych z Etapem I (zgodnego między innymi
z pomocniczym przedmiarem robót dołączonym do załącznika nr 1 do SIWZ). Etap II prac będzie
przedmiotem oddzielnego zamówienia przeprowadzonego przez Zamawiającego w późniejszym
terminie. 3. Pozostałe uregulowania dotyczące zakresu robót Etapu I zostały określone w dokumentacji
projektowej wraz z rysunkami, przedmiarze robót (który został załączony do niniejszej SIWZ
wyłącznie w celach poglądowych), stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45112000-5
45111240-2
45212222-1
45310000-3
45330000-9
45340000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca
roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaniechanie powyższego obciążać będzie wyłącznie
Wykonawcę, który nie będzie uprawniony do powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek
informacji, jakie mógł uzyskać podczas wizji lokalnej przy realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizję lokalną w następującym
terminie 13.10.2017 r. o godz. 11:00. 2. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru
robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Będą to m.in. koszty związane z: 1) wszelkimi robotami przygotowawczymi, 2) zagospodarowaniem
placu budowy, 3) pracami porządkowymi, 4) utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna oraz inne media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy), 5) wykonaniem właściwych
robót budowlanych, 6) wywozem do właściwego zakładu utylizacji lub składowania: materiałów
odzyskanych, gruzu, odpadów i śmieci, 7) ewentualnymi pracami geodezyjnymi, 8) innymi
czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
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rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 3. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń
oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego
odpowiada wyłącznie Wykonawca. 4. Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych będzie odbywała
się w sąsiedztwie czynnego obiektu. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania
obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do
uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonywania poszczególnych prac. 5. Wykonawca
zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres trzech miesięcy
po jej zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 200 000,00
złotych (dwieście tysięcy złotych 00/100). Zakres polisy określa §7 wzoru umowy, stanowiącej
załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia, przy użyciu materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z umową, zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 2) wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej – na materiały Wykonawca
zobowiązany jest posiadać certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną,
3) zapewnienie kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do
wykonania Robót, 4) przeprowadzenia Robót demontażowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.), 5) postępowania z
odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dn. 14.12.2012r.
o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 t.j. z późń. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 t.j. z późn. zm..), 6) protokolarne przejęcie terenu
budowy, 7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu objętego Robotami z zachowaniem
najwyższej staranności wraz z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
8) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób nie zagrażający mieniu Zamawiającego i
osób/instytucji trzecich, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami
przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, 9) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii
spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót, 10) przerwanie Robót na żądanie
Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonywanych Robót przed ich zniszczeniem, 11)
opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz inne prawem
wymagane dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych
prób i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy
wykonać w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na płycie CD/DVD, 12) dbanie o należyty stan i porządek na terenie robót i terenie
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przyległym do budowy, prowadzenie Robót i dowozu materiałów na teren prac w sposób nie
powodujący zabrudzenia i zniszczenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 13) bieżące
usuwanie z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki: śmieci i innych odpadów
budowlanych, gruzu lub ustawienia kontenera przystosowanego do tego typu materiałów. Utylizacja
powyższych materiałów, zarówno bieżące jak i z kontenera będzie następować w odpowiednich
zakładach utylizacji, na koszt Wykonawcy, 14) zabezpieczenie i przechowywanie przez Wykonawcę
na terenie objętym budową dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia, które pozostaną pod
jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego będą mieli
prawo dostępu do wszystkich dokumentów, 15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie
stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń. 16) w trakcie prowadzenia Robót należy
przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. 17) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych
, utrzymania placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, zaopatrzenia w wodę, w energię,
dojazdu do placu budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ewentualnego
ogrodzenia i ubezpieczenia budowy; 18) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu
budowy i jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania – własnym staraniem i
na własny koszt – tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: a)
opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, b) uzyskania, na własny koszt, wszelkich
uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 19) Prowadzenie dziennika realizacji robót, 7.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: 1) stały się konieczne na skutek ujawnienia
przeszkód w gruncie, ujawnienia niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych w istniejących
pomieszczeniach lub błędów w dokumentacji projektowej, 2) wystąpiła niedostępność na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, 8. Dodatkowo
Zamawiający informuje, że: 1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; 2) nie
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; 3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
prowadzone będą w PLN; 5) nie dopuszcza dokonywania zaliczek; 6) nie przewiduje aukcji
elektronicznej; 7) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu; 8) nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej; 9) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu

2017-10-10, 14:05

9 z 27

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=54af27...

zakupów; 10) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy
wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp; 9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników
wykonujących czynności bezpośrednio związane z:

wykonywaniem robót ogólnobudowlanych;

wykonywaniem robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych; z wyjątkiem
osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy obowiązek dotyczy również
podwykonawców. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o
prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady
dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego
obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp
uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników obiektu. 11. Zamawiający nie przewiduje
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 12. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w
tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych
wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii
Europejskiej. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania
żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty. UWAGA:
Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane
przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie
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przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1.1. zdolności
technicznej lub zawodowej: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończyli (wykonali) co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące
zakres przedmiotu zamówienia o wartości zamówienia (umowy) nie mniejszej niż 200 000,00 zł
brutto każda. Przez roboty budowlane obejmujące zakres przedmiotu zamówienia należy rozumieć
roboty polegające na: budowie lub remoncie lub przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego
w zakresie którego występowały co najmniej trzy n/w branże: - budowlana, - sanitarna. UWAGA:
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlanej rozliczenie nastąpiło w innej
niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym
postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych
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przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich
walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ na stronie Zamawiającego. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą pełnić następujące funkcje: a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami; b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję
kierownika robót branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami; Zamawiający dopuszcza, aby
jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane osobom
przewidzianym do pełnienia tych funkcji (dotyczy to również kierownika budowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 t.j. , z późn. zm.) (zwanej dalej „
ustawa Prawo budowlane) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku
obywateli państw Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą
oni spełniać wymogi określone w art.12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (Dz. U. z 2016rpoz. 65). 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2. SIWZ w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) wykazu robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których te roboty 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. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych powyżej
dokumentów, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej; 2) wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w rozdziale III.3) niniejszego
ogłoszenia oraz ust. 1 pkt 1) rozdziału VI SIWZ (załącznik nr 3); 2. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
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wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanym w
rozdziale III.3) niniejszego ogłoszenia ; 3. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów,
o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które należy załączyć do oferty. 4.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 5. Zamawiający informuje, iż w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1
Ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa Ustawy Pzp zostaną
ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę
dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym
etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń, lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. 8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
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musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W celu
oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania
tych podmiotów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na którego zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy
przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp. 5) W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6) Jeżeli
zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie
potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego: 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 pkt 1. 7) Wykonawca, który powołuje się
na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanym w ust. 1
niniejszego rozdziału. 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
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podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podać firmy podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza,
że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic
innego nie wynika z treści oferty. 9) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w
rozdz. VI ust. 1 pkt 1), 2) SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. 10) Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. 11) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
zgodnie z treścią pkt. 1 niniejszego ustępu SIWZ, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 12) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016 poz.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 13) Dokumenty, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016 poz.1126), inne niż
oświadczenia, o których mowa w ust. 12 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. 14) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
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1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 3. Datą
wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że
wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w
dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy wymagana kwota nie
wpłynie na rachunek Zamawiającego do wyznaczonego terminu będzie to oznaczało, że wadium
nie zostało wniesione. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, b) w innych formach: 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 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. : Dz. U. 2016, poz. 359 ze. zm.). 5. Jeżeli
Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4.b) musi być ono ważne co najmniej
na okres 30 dni licząc od dnia składania ofert. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Sposoby wniesienia wadium: a) w
pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: nr 38 1010 1140 0109 5313 9130 0000 w
Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy Gdańsk Tytułem: „Wadium na remont boiska
szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w
Gdańsku Etap I” b) jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 4.b) musi
zrobić to w następujący sposób:

potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

kopię dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.b), jako dowód wniesienia wadium, załączyć do oferty
jako kolejną jej stronę,

oryginał dokumentu, o którym mowa powyżej włożyć do oferty w

osobnej zamkniętej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, którego oferta
została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w
przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
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określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: a) wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
ust. 8, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 12.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę , zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin gwarancji za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje następujące możliwości dokonywania
istotnych zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiany spowodowane możliwością wprowadzenia
lepszych rozwiązań technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych pod
warunkiem, że nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie
wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego wynagrodzenia ryczałtowego oraz nie wydłuży czasu
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realizacji zadania; 2) zmiany określające sposób wykonania Robót – w przypadku, w którym służyć to
będzie podniesieniu standardu przedmiotu Umowy i nie będzie to wykraczało poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy; 3)
zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w przypadku: a) w którym nie ma możliwości
dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach c) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; d) wystąpienia w trakcie realizacji robót
niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych (sanitarnych, elektrycznych), wskutek czego wystąpi
konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ; e) wystąpienia w trakcie realizacji
przerw w dostawie energii elektrycznej i innych awarii niezależnych od Wykonawcy wskutek czego
nie będzie w stanie kontynuować prac związanych z przedmiotem zamówienia; 4) zmiany
spowodowane brakiem możliwości wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową,
spowodowanej warunkami technicznymi istniejącymi na placu budowy w trakcie robót budowlanych,
między innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla których zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystąpienia innych okoliczności technicznych spowodowanych
wiekiem budynku z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wysokości umówionego
wynagrodzenia ryczałtowego; 5) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które weszły w
życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. W celu podpisania umowy
wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy (ZNWU) w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie Zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Sposób złożenia
zabezpieczenia zostanie określony w umowie, po uzgodnieniu z Wykonawcą sposobu zabezpieczenia,
którego oferta zostanie wybrana. 3. ZNWU może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub
kilku następujących formach tj.:

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2b ustawy z dnia 09
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie
wyraża zgody na wnoszenie ZNWU w formach, o których mowa w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 5.
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym formy i treści
poręczeń, gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych stanowiących zabezpieczenie zamówienia. 6.
W przypadku poręczeń i gwarancji muszą być one nieodwołalne, płatne na każde żądanie
zamawiającego i bez dodatkowych warunków. Termin zapłaty należności przez gwaranta/poręczyciela
nie może być dłuższy niż 30 dni. Projekt poręczenia i gwarancji wykonawca musi przesłać
zamawiającemu faksem lub za pomocą poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni
roboczych przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Oryginały poręczeń i gwarancji zaakceptowanych
przez zamawiającego wykonawca może przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia
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umowy. Zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie może zawierać
zapisów uzależniających wypłatę zabezpieczenia od konieczności naliczenia kar umownych przez
zamawiającego albo zwalniających gwaranta z wypłaty zabezpieczenia jeśli wykonawca zapłaci
zamawiającemu kary umowne. Warunki zgłoszenia przez Zamawiającego roszczenia z tytułu
wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji nie mogą powodować powstania u Zamawiającego
obowiązku przedstawienia Gwarantowi dodatkowych dokumentów, np. analiz, kosztorysów,
protokołów, czy powstania u zamawiającego konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. 7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niż pieniądz musi
zawierać w szczególności następujące elementy: 1) wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji –
Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancje, 2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie
poręczenia/gwarancji – Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję, 3)
wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji - określenie nazwy zadania, którego dotyczy
poręczenie/gwarancja oraz Zamawiajacego. 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi
kwoty poręczenia/gwarancji – Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę
gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy beneficjent złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota
gwarancji/poręczenia jest mu należna w celu pokrycia określonych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, 5) określenie kwoty poręczenia/gwarancji – kwota zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wniesiona przed zawarciem umownie nie może być mniejsza niż
określona zgodnie z pkt 1 6) określenie terminu obowiązywania poręczenia/gwarancji – musi
obejmować okres od zawarcia umowy, aż do upływu piętnastego dnia po upływie okresu gwarancji za
wady. 7) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – Poręczyciel lub gwarant
zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane
przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu
należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 147 ust. 2 ustawy Pzp, 8)
nieodwołalność poręczenia/gwarancji – gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z
udzielonego poręczenia/gwarancji, 9) określenie prawa i miejsca rozstrzygnięcia sporów dotyczących
poręczenia/gwarancji – wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o
prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego, 10) określone miejsca wykonalności praw w poręczenia/gwarancji- prawa z
poręczenia/gwarancji muszą być wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 11) określenie
miejsca dostarczenia przez Beneficjenta żądania wypłaty zabezpieczenia (miejsce na terenie RP –
podać adres) 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niż
pieniądz, nie może zawierać w szczególności następujących elementów: 1) nie może wyłączyć
odpowiedzialności za roboty/ dostawy/ usługi realizowane w ramach umowy przez
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podwykonawców/dalszych podwykonawców. 2) nie może uzależniać wypłaty kwoty gwarancji/
poręczenia od naliczenia przez beneficjenta obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 3) obowiązek
uzyskania przez Zamawiającego i/lub wykonawcę zgody gwaranta/poręczyciela na aneksowanie
umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli aneks obejmuje zmiany nieistotne, albo istotne
zmiany ale przewidziane w projekcie umowy. 4) nakładać na beneficjenta w celu uzyskania
zaspokojenia roszczenia obowiązku przedstawienia opinii biegłych, wycen , kalkulacji usunięcia
kosztów 5) zapisów stwierdzających iż wysokość zabezpieczenia ulega zmniejszeniu wraz z postępem
realizacji umowy Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, postanowieniami
zawartymi w SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec
Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotówki zabezpieczenie należy wnieść przelewem
na konto: Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy Gdańsk nr r-ku 38 1010 1140 0109 5313
9130 0000 Przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby zabezpieczenie znalazło
się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu zawarcia umowy. 10. Zamawiający za zgodą
Wykonawcy może zaliczyć kwotę wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia. 11.
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostałe 30%
zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady. II. Wykonawcy występujący wspólnie: 1. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2)
niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że
Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w
postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art.
23 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności,
o których mowa w ust. 3, powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie
pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich
pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu
Cywilnego (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). 5. Wykonawcy, o których mowa w
niniejszym rozdziale ust. 1 i 2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.
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Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących
wspólnie. 7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych
podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę). 9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) i 2) SIWZ. 10. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. III. UWAGA: 1. Przed
podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie
uprawnień budowlanych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby samorządu zawodowego (w przypadku
podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumentów równoważnych). 2. Najpóźniej w
dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej OC
na sumę 200 000,00 złotych potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zakres polisy określa §7 wzoru
umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem
umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy na bazie którego została skalkulowana cena
oferty. IV. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) Nie podlega wykluczeniu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); Oświadczenie wskazane w pkt. 1) i 2) należy złożyć w
formie pisemnej (oryginału) wraz z ofertą.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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