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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych 
 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 
1020 ). 
 
1. Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Aleja 

Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, tel. 34 360 56 88, faks 34 360 57 47, e-mail: 
arr@arr.czestochowa.pl, adres strony internetowej: http://www.arr.czestochowa.pl 

 
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

3. Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie 

oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu 

działki oraz wykonaniem przyłączy a w tym: 

 budowa hali magazynowej (segmenty A, B, C, D) z zapleczem biurowo-socjalnym 
(segmenty B i C) o danych charakterystycznych: 

powierzchnia użytkowa  3 496,53 m2 

Projekt wykonawczy obejmuje budowę także pozostałych dwóch modułów socjalnych A i D, 

które jednak nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca poza wykonaniem: 

- uzbrojenia terenu - infrastruktury podziemnej, którą należy wykonać w całości (dot. 

zewnętrznej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu) oraz 

- instalacji wewnętrznych, które należy wykonać w segmentach B i C w taki sposób aby 

zapewnić bezproblemowe podłączenie w przyszłości segmentów A i D (należy wykonać trójniki 

i zawory - zw, cwu, co, inst. odprowadzenia skroplin)  

nie wykonuje żadnych innych robót związanych z segmentami A i D (także fundamentów co 

zostanie skorygowane w projekcie wykonawczym na etapie realizacji robót). 

 

 budowę portierni, wiaty śmietnikowej i parkingu na 44 miejsca postojowe 

 wykonanie zagospodarowania terenu 

 wykonanie kompletu instalacji. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja 

projektowa w następującym zakresie: 

 Projekt wykonawczy branży architektonicznej  

 Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej   

 Projekt wykonawczy branży sanitarnej    

 Projekt wykonawczy branży elektrycznej   

 Projekt wykonawczy branży drogowej   

 Badania geotechniczne   

 Obliczenia statyczne konstrukcji hali przyjęte w opracowaniu projektowym (jako podstawa 
równoważności rozwiązań). 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Przedmiary robót 
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Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i szacunkowy. Wykonawca 

przygotowując ofertę opiera wyceną na podstawie własnych kalkulacji ilości robót. W zakres zamówienia 

wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do 

użytkowania i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.   

 

W przypadkach, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem 

konkretnego producenta, znaku towarowego, patentu Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych, czyli zastosowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń innych aniżeli wskazane w 

dokumentacji pod warunkiem, że są one równoważne w stosunku do wskazanych, czyli posiadają 

parametry (techniczne, eksploatacyjne,  jakościowe, estetyczne) i gwarancję nie gorsze od produktów 

wymienionych w dokumentacji.   

 

W związku z tym, że ostateczne rozwiązania wykonawczo-warsztatowe konstrukcji hali magazynowej 

zostaną zaprojektowane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy i przedłożone 

Zamawiającemu do akceptacji, ustala się następujące warunki równoważności rozwiązań 

konstrukcyjnych w celu zachowania porównywalności ofert: 

1. Konstrukcja główna winna być zestawiona z ram stalowych blachownicowych wykonanych w 
warunkach prefabrykacji przemysłowej. 

2. Obliczenia wytrzymałościowe winny być udokumentowane na podstawie Polskich Norm 
odpowiadających normom EUROCOD:  PN-EN 1990,;  PN-EN 1991-1-1;  PN-EN 1991-1-3; PN-
EN 1991-1-4; PN-EN 1993-1-1; PN-EN 1993-1-8; PN-EN 1090-2. 

3. Poszczególne elementy ram głównych łączone pomiędzy sobą za pomocą śrub wysokiej 
wytrzymałości. 

4. Zabezpieczenie powierzchni do stopnia SA 2.5 oraz nałożenie warstwy farby podkładowej w 
wytwórni. Malowanie farbą nawierzchniową do min. 160µm na budowie. 

5. Wymiary hali zgodne z projektem architektonicznym. 
6. Konstrukcja hali dostosowana do zabudowy suwnicy o udźwigu 5T (Wykonawca  

w ramach zamówienia nie dostarcza belek podsuwnicowych i suwnicy). 
7. Poszycie dachu wykonane jako dach warstwowy składający się z blachy trapezowej montowanej 

na płatwiach + ocieplenie wraz z system mostkowym/dystansowym  
z podkładkami ze styroduru w celu wyeliminowania mostków termicznych + blacha trapezowa, 
warstwy zapewniające współczynnik U dla całej przegrody U=0,21 W/m2K. 

8. Poszycie ścian:   
zewnętrzne - wykonane jako blacha trapezowa w układzie pionowym, montowana do rygli 

ściennych poprzez elementy eliminujące mostki cieplne, 

wewnętrzne - wykonane jako blacha trapezowa w układzie pionowym  

ocieplenie wykonane z wełny mineralnej grubości min. 160 mm. 

9. Pozostałe elementy zgodnie z projektem architektonicznym. 

 

Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe dostępne na realizację zamówienia, 
Zamawiający w przypadku kiedy podstawowa cena ofertowa żadnej z ofert nie będzie mieścić 
się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, będzie 
oceniał wszystkie oferty w jednej z wersji wyceny ofert opisanych poniżej, dla których co 
najmniej jedna z ofert będzie mieścić się w budżecie. Jeżeli po ocenie ofert w ramach wszystkich 
kryteriów okaże się, że najkorzystniejsza z ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający będzie oceniał wszystkie oferty w 
kolejnej tańszej wersji. 
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Przykład: 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 100 zł. 

 

Najtańsza podstawowa oferta złożona w postępowaniu: 120 zł. 

Z uwagi na to, że najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający będzie oceniał wszystkie oferty w kolejnej tańszej wersji. 

 

Najtańsza oferta złożona w postępowaniu w wersji A: 110 zł. 

Z uwagi na to, że najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, Zamawiający będzie oceniał wszystkie oferty w kolejnej tańszej wersji. 

 

Najtańsza oferta złożona w postępowaniu w wersji B: 98 zł. 

Kwota najkorzystniejszej oferty w wersji B złożonej w postępowaniu, ocenionej  
z zastosowaniem wszystkich kryteriów: 110 zł. 

Z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający będzie oceniał wszystkie oferty w kolejnej tańszej wersji. 

 

Najtańsza oferta złożona w postępowaniu w wersji C: 95 zł. 

Kwota najkorzystniejszej oferty w wersji C złożonej w postępowaniu, ocenionej  
z zastosowaniem wszystkich kryteriów: 98 zł. 

Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu, ocenionej z 
zastosowaniem wszystkich kryteriów z ceną w wersji C: 98 zł mieszczącą się w budżecie 
Zamawiającego. 

 

Wykonawca w ramach formularza ofertowego jest zobowiązany przedstawić podstawową 
wycenę ofertową zgodną z opisem przedmiotu zamówienia jak i w następujących wersjach:  

 

WERSJA A: Wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w wersji  
z budynkiem portierni prefabrykowanym (gotowy kontener z zapleczem sanitarnym) zapewniający te 
same funkcje użytkowe i zbliżone rozmiary. Zamawiający dopuszcza  
w tym zakresie dokonanie na etapie realizacji uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę z 
zastosowaniem kontenerowej portierni jako gotowego rozwiązania. 

 

WERSJA B: Wykonanie zamówienia zgodnie z WERSJĄ A, lecz dodatkowo w wersji  
z poszyciem dachu wykonanym z użyciem następujących warstw: blacha trapezowa + wełna + folia 
paroizolacyjna + membrana dachowa, warstwy zapewniające U= 0,21 [W/m²k]. 

 

WERSJA C: Wykonanie zamówienia zgodnie z WERSJĄ B, lecz dodatkowo w wersji  
z konstrukcją obliczoną na obciążenia śniegiem jak w normach (nie jak przyjęto  
w dokumentacji projektowej ze zwiększeniem obciążenia śniegiem o 30% w stosunku  
do norm). 

 

Zamawiający wybierając wersję oferty Wykonawcy w kolejności jak wyżej będzie kierował się dostępną 
kwotą środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

 
Kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

4. Termin wykonania zamówienia – do  8 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby 
powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

5.2. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 
tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 
najmniej   

 
1) dwóch hal systemowych w konstrukcji stalowej przystosowanych do montażu suwnicy o 

powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 każda 
 

2) dwóch robót ogólnobudowlanych o wartości min. 3 500 000,00 PLN brutto związanych 
z budową budynku wraz z zagospodarowaniem terenu każda. 

 
  
5.3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.  
 

1) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń,  

 - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, 

 - doświadczenie na stanowisku kierownika budowy na min. dwóch zakończonych zadaniach 
polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości min. 3 500 000,00 PLN 
brutto  związanych z budową budynku wraz z zagospodarowaniem terenu każda; 

 
2) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika montażu, posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, 
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, 
- doświadczenie na stanowisku kierownika montażu dwóch hal systemowych w konstrukcji 
stalowej przystosowanych do montażu suwnicy o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 

każda 
 

Uwaga :  
Kierownik budowy oraz Kierownik montażu powinni posiadać uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 
290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów.  
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016, 
poz. 65). 
 

Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane”.  
W związku z powyższym, w sytuacji gdy któryś z warunków, o których mowa w punktach 5.2. 
i 5.3. będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum a przez  „inny podmiot”,  
to „podmiot” ten musi być wykonawcą tej części zamówienia.  

5.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa  
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1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 
3 000 000,00 PLN 
 
2) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 
PLN 
 

 
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie 
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: 
- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
- jeżeli w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 

 

5a.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  majątku  w  
trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,  
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  
z  zamawiającym,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania, 

 
 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;  
 
6.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  
podstaw wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, czyli tych, o których mowa w punkcie 
5a ppkt 1 niniejszej SIWZ;  

6.1.1.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

6.1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się  dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
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6.2. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SIWZ,  
spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. SIWZ 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;  

 
6.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 
5.3. SIWZ 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;  

 
6.4. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokościach 
określonych w punkcie 5.4 SIWZ wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 
upływem terminu składania ofert; 

 
6.5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego; 

 
6.6. 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. Z dokumentu (np. 
zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na 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. 

     
  
6.7. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych 
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału 
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 

2) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5a SIWZ; 

3) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 5.2 – 5.4  SIWZ;  

4) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dn. 
09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z 
późn. zm.) – należy dołączyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. 

5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie. 

6) zgodnie z art. 22a ust. 2 Pzp wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji finansowej 
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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. 
W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu 
sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ zawierające dane, o 
których mowa w punkcie 6.6. SIWZ. 

 
6.8. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.7. SIWZ: 

1) dokumenty wymienione w punktach 6.1 do 6.5 SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć  na każde 
żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 
UWAGA: Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty o których mowa 
w punkcie 6.1 będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej 
– każdy ze wspólników konsorcjum) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w 
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

 
2) zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekażą zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

 
3) wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w terminie do 30 dni od daty jej podpisania  

zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, 
uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia; 

 
4) wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu 
ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny 
poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi 
w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być 
takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak 
opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, w sytuacji gdy umowa 
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami   
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz 

Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust 3, mają obowiązek przekazywać 
wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz 
adres e-mail podane zostały w oznaczeniu Zamawiającego w Rozdziale I). Przez 
porozumiewanie się „drogą elektroniczną”, należy rozumieć przekazanie tą drogą stosownego 
dokumentu – załączenie pliku zawierającego zeskanowany podpisany dokument. 

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek 
potwierdzić fakt otrzymania faksu lub wiadomości przekazanej drogą elektroniczną. 

7.3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub 
dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą, tj. w formie 
pisemnej, w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

7.4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

7.5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: Pan Maciej 
Szecówka, tel. 34 360 56 88, faks 34 360 57 47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl 

 
 
 

mailto:arr@arr.czestochowa.pl


9 z 27 

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100). 
 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  
 

8.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu; 

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek 
bankowy Zamawiającego 71 1050 1142 1000 0022 7660 5710 (wskazanym jest aby kserokopię 
dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca dołączył do oferty). 

8.3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w innej formie niż w pieniądzu należy dostarczyć do 
Zamawiającego do dnia i godziny wskazanej jako termin składania ofert w taki sposób, aby 
Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią.  

8.3.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 muszą być w oryginale, podpisane przez 
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 
identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 
ust 5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą. 

8.3.2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby 
gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 
utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP. 

8.3.3. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków 
merytorycznych. 

8.4. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione 
prawidłowo.  

 
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 
10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
 

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na BUDOWA 
CENTRUM LOGISTYCZNEGO w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego 
przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy” 
oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A., 42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. 

 
W przypadku braku w/w danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 

wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert.  

 
 

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 31 stycznia 2017r. do godziny 1000 na adres 
siedziby Zamawiającego. 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego , Aleja 
Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8. 
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12. Sposób obliczenia ceny oferty.  
Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie 

ryczałtowe, o którym mowa w art. 632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 
1964 r. Nr 16, poz. 93  

z późniejszymi zmianami): 
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej,  jak również w niej 
nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z 
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 
zamówienia. 

 
Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 % , wykonania 

wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, 
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego 
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z  istniejącym 
uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, pełnej 
obsługi geodezyjnej wraz z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu 
pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z 
umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji 
przedmiotu zamówienia, a także koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.  

 
Skutki finansowe jakichkolwiek wad (błędów) w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę 

zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu 
budowy. 

 
 Cena ofertowa ulegnie zwiększeniu tylko w sytuacjach określonych w § 2 ust. 3 wzoru umowy, 

czyli w sytuacji zmiany stawki VAT. Zmniejszenie ceny ofertowej nastąpi w przypadku 
zrezygnowania przez zamawiającego z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie  będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy, a więc wystąpienia tzw. „robót zaniechanych” 
rozumianych jako odstąpienie od części przedmiotu zamówienia.  

 

 

Wykonawca w ramach formularza ofertowego jest zobowiązany przedstawić podstawową 
wycenę ofertową zgodną z opisem przedmiotu zamówienia jak i w następujących wersjach:  

 

WERSJA A: Wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w wersji  
z budynkiem portierni prefabrykowanym (gotowy kontener z zapleczem sanitarnym) zapewniający te 
same funkcje użytkowe i zbliżone rozmiary. Zamawiający dopuszcza  
w tym zakresie dokonanie na etapie realizacji uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę z 
zastosowaniem kontenerowej portierni jako gotowego rozwiązania. 

 



11 z 27 

WERSJA B: Wykonanie zamówienia zgodnie z WERSJĄ A, lecz dodatkowo w wersji  
z poszyciem dachu wykonanym z użyciem następujących warstw: blacha trapezowa + wełna + folia 
paroizolacyjna + membrana dachowa, warstwy zapewniające U= 0,21 [W/m²k]. 

 

WERSJA C: Wykonanie zamówienia zgodnie z WERSJĄ B, lecz dodatkowo w wersji  
z konstrukcją obliczoną na obciążenia śniegiem jak w normach (nie jak przyjęto  
w dokumentacji projektowej ze zwiększeniem obciążenia śniegiem o 30% w stosunku  
do norm). 

 

Zamawiający wybierając wersję oferty Wykonawcy w kolejności jak wyżej będzie kierował się dostępną 
kwotą środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

 
Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.  

  

Uwaga: Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do przedłożenia 

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu („kosztorysu 

ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach 

ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami 

przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, 

Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z 

danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego”, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 

144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

- cena ryczałtowa brutto - 60%; 
- długość okresu gwarancji - 20 %; 
- termin wykonania – 10%;  
- doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10 %  
 
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: 
 
(Cn/Cb x 60% + Gob/Gon x 20%  + Tn/Tb x 10%) * 100  + ilość punktów za kryterium 
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” x 10% = całkowita ilość 
punktów oferty badanej.  
 
  Gdzie:   
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;                                                                                 
Cb – cena oferty badanej;  
Gob – okres gwarancji w ofercie badanej (w miesiącach); 
Gon  - najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych (w miesiącach);      
Tn – najkrótszy termin wykonania spośród ofert nieodrzuconych (w miesiącach); 
Tb – termin wykonania oferty badanej (w miesiącach); 
100 – wskaźnik stały,                                                                                                                               
60%; 20%, 10 % – procentowe znaczenie poszczególnych kryteriów oceny ofert. 
 
 
1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy, a 

maksymalny 60 miesięcy. 
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez 
wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. 
2. Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 8 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy. 

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania zamówienia w zakresie od 6 do 8 
miesięcy. Termin będzie liczony od dnia zawarcia umowy.   

3. Wykonawca otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia (ponad wymagane minimum określone w pkt. 5.3. SIWZ) tj.:  
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1) Kierownik budowy – jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji 

zamówienia,    posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania 
uprawnień budowlanych, posiada doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy na więcej 
niż dwóch zakończonych zadaniach polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o 
wartości min. 3 500 000,00 PLN brutto związanych z budową budynku wraz z 
zagospodarowaniem terenu każda.  
Za każde dodatkowe ww. zadanie Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalną ilość punktów (50 
pkt)  otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia 
zrealizowała 5 dodatkowych ww. zadań. Za 4 - 40 pkt; za 3 - 30 pkt; za 2 - 20 pkt; za 1 – 10 pkt. 

 
2) Kierownik montażu - jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji 

zamówienia,     posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania 
uprawnień budowlanych, posiada  doświadczenie na stanowisku Kierownika montażu na więcej 
niż dwóch hal systemowych w konstrukcji stalowej przystosowanych do montażu suwnicy o 
powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 każda.  
Za każde dodatkowe ww. zadanie Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalną ilość punktów (50 
pkt)  otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia 
zrealizowała 5 dodatkowych ww. zadań. Za 4 - 40 pkt; za 3 - 30 pkt; za 2 - 20 pkt; za 1 – 10 pkt. 

 
Wykaz tych robót należy przedstawić w Formularzu Oferta wypełniając zamieszczoną tam 

tabelę. 
 
 

14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 
umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w 
przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy 
wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.  

 
15. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 

podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.  

  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:  
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

 
  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 71 1050 1142 

1000 0022 7660 5710. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonanej roboty budowlanej. 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych. 

 Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
 

16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 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. 

 
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy 
Prawo zamówień publicznych, tj.:  
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964); 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15  marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

 

Zgodnie z art. 181  Prawo zamówień publicznych: 

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.” 

 
  Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

20. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, 
czyli tzw. zamówienia „uzupełniającego”. Jego przedmiotem może być wykonanie modułów A i D 
budynku socjalnego. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na te 
moduły. Wartość umowy lub poszczególnych umów, jak i ich rozliczanie będzie obliczana na 
podstawie danych zawartych w kosztorysach ofertowych wykonanych i  przedłożonych 
Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy podstawowej (zamówienia 
podstawowego). Kosztorysy będą opracowane metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych 
kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z 
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej na zamówienie podstawowe. Ceny tych samych 
składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z,) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 
pozycji przedmiarowych z danej branży robót. W celu wyliczenia wartości umowy na zamówienie 
„uzupełniające”, jak również jego  rozliczania, ceny jednostkowe oraz ceny czynników produkcji (R, 
M, S) będą podlegały waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej ustalanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” począwszy od daty podpisania umowy podstawowej.  W 
trakcie realizacji zamówienia (zamówień) „uzupełniającego” („uzupełniających) ”każda kolejna 
waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie 
wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej 
waloryzacji. Szczegółowy sposób ustalenia wartości umów na te zamówienia jak i ich rozliczeń 
będzie taki sam jak w odniesieniu do „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa § 2’ 
niniejszej umowy. 
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21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
22. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 

niniejszej specyfikacji. 
 

23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w 
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

26. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

27. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 

 
28. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazane w § 3 i § 
5 wzoru umowy.  

 
29. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto 
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

 

30. Procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być niższa niż 9% 
oraz  wyższa niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
 

31. Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej 
oferty) przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej  
5.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania ubezpieczenia w trakcie trwania 
niniejszej umowy.  

 

32. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 
32.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten 
dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących 
budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.  

32.2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez 
te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na 
umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i 
nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do 
ZUS. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie 
z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego 
dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac 
budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

32.3. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na 
umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego 
przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy,  a Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania 
takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora 
nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub 
jego przedstawicieli.  
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33. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp 

i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do specyfikacji: 
  

1. Wzór umowy; 
2. „Formularz Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - do 

wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

4. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - 

do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

5. Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa  w punkcie 5.2 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do wypełnienia przez wykonawców i 

przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie; 

6. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował*, spełniających 

wymagania  określone w p.5.3. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – do 

wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na każde jego wezwanie; 
7. Wzór zobowiązania innego podmiotu – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty.  
8. Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót  budowlanych, przedmiary robót  
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Załącznik nr 2 do specyfikacji 
 
 

                ........................ , dnia ……………. 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy:…………………………………...……..………………………………….……………… 

Siedziba firmy:……………………………………………..…………………………………………… 

nr telefonu oraz nr fax:……………………………….………………………………………….………. 

e-mail: :…………………………….……………………………………………………..…………… 

nr NIP:…………………………………………….……………………………………………………... 

nr REGON:…………………………………………….….……………………………………………... 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z 

art. 23  ust. 2 Pzp). 

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy): 

Nazwa firmy/imię i nazwisko………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu oraz nr fax:……………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) lub imię i nazwisko, dokładny adres Pełnomocnika) 

Formularz  OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia 
na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z 
zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących 
zasadach: 

1. Cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa 
w punkcie nr 12 SIWZ  wynosi: 
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ........................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ................................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ........................................................................................  zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
A/ Cena za wykonanie WERSJI A: wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 
nr 12 SIWZ  wynosi: 
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ........................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ................................................................... zł 
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słownie złotych: ................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ........................................................................................  zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
 
B/ Cena za wykonanie WERSJI B: wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 
nr 12 SIWZ  wynosi: 
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ........................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ................................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ........................................................................................  zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
 
C/ Cena za wykonanie WERSJI C: wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa w punkcie 
nr 12 SIWZ  wynosi: 
brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ........................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
w tym podatek VAT 23 % w wysokości: ................................................................... zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ........................................................................................  zł 
słownie złotych: ................................................................................................... 
 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do ……………… miesięcy licząc od dnia 
podpisania umowy, tak więc nie jest on dłuższy niż wymagane przez Zamawiającego 8 
miesięcy. 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy - ………… miesięcznej gwarancji, tak więc nie 
jest on krótszy niż wymagane przez Zamawiającego 36 miesięcy. 

 (Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy).  

   4. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków    udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................... 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym 
w punkcie 5.2. SIWZ; 

b) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................... 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt  3 w zakresie opisanym 
w punkcie 5.3. SIWZ; 

c) nazwa (firma) podmiotu: ...................................................................................... 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt  2 w zakresie opisanym 
w punkcie 5.4. SIWZ; 

d) nazwa (firma) podmiotu: .......................................................................................... 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie opisanym 
w punkcie 5.4. ppkt 2) SIWZ; 

 

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.7.6 SIWZ.  

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy.  

  5. Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę 
wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp punkty 12-22 oraz  w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu oraz w punkcie 5a SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 
5 Pzp. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 
do SIWZ.  Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dotyczące 
odpowiednio: nas, czyli wykonawcy*, wszystkich wspólników konsorcjum* oraz podmiotów, na 
których zasoby się powołujemy* zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6.8.1  SIWZ.  
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   6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie art. 
22 ust. 1 Pzp,  przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w punktach 5.2, 5.3 i 5.4 SIWZ.  W załączeniu 
przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego 
wyznaczonym: 1) „Wykaz zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa  w 
punkcie 5.2 SIWZ” - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) „Wykaz osób, 
którymi Wykonawca dysponuje* lub będzie dysponował*, spełniających wymagania  określone 
w p.5.3. SIWZ - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 3) informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokościach określonych w punkcie 5.4 SIWZ; 
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego w punkcie 5.4 SIWZ. 

7. Oświadczamy, że funkcję: 
1. Kierownika budowy będzie pełnił (a) …………………….. . Osoba ta posiada uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr 
….... wydane dnia …...... przez …......., posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania 
uprawnień budowlanych  oraz posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez 
Zamawiającego doświadczenie określone w pkt. 5.3.1) SIWZ - doświadczenie na stanowisku 
kierownika budowy na ….. (ilość) zakończonych zadaniach polegających na wykonaniu robót 
ogólnobudowlanych o wartości min. 3 500 000,00 PLN brutto związanych z budową budynku 
wraz z zagospodarowaniem terenu każda, a więc spełniających wymagania odnośnie kryterium 
oceny pn. „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji  zamówienia”, o którym mowa w 
punkcie 13 SIWZ.  

  
Wykaz pełnionych funkcji kierownika budowy:  

Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja 
budowy 

Opis i zakres 
wykonywanych 

robót 
 

Data 
rozpoczęcia 

i zakończenia 
realizacji 

robót 
(d-m-r) 

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 
budowlanych 

Nazwa 
i adres  

wykonawcy 
robót 

Zamawiający  
(nazwa, 
adres, 
telefon) 

       

       

       

 

2. Kierownika montażu będzie pełnił (a) …………………….. . Osoba ta posiada uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr 
….... wydane dnia …...... przez …......., posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania 
uprawnień budowlanych oraz posiada dodatkowe doświadczenie ponad wymagane przez 
Zamawiającego doświadczenie określone w pkt. 5.3.2) SIWZ - doświadczenie na stanowisku 
Kierownika montażu na ….. (ilość) hal systemowych w konstrukcji stalowej przystosowanych do 
montażu suwnicy o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 każda, a więc spełniających 
wymagania odnośnie kryterium oceny pn. „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji  
zamówienia”, o którym mowa w punkcie 13 SIWZ.  

 
Wykaz pełnionych funkcji kierownika montażu: 

Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja 
budowy 

Opis i zakres 
wykonywanych 

robót 
 

Data 
rozpoczęcia 

i zakończenia 
realizacji 

robót 
(d-m-r) 

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 
budowlanych 

Nazwa 
i adres  

wykonawcy 
robót 

Zamawiający  
(nazwa, 
adres, 
telefon) 
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8. Oświadczamy, że: 
 - jako wykonawca składający ofertę posiadamy środki finansowe* (zdolność kredytową)* o łącznej 

kwocie …........................ zł., a więc wyższej* (równej)* od wskazanej w punkcie 5.4  SIWZ *;  
-  środki finansowe* (zdolność kredytową)* o łącznej kwocie …........................ zł., a więc wyższej* 

(równej)* od wskazanej w punkcie 5.4 SIWZ posiada wspólnik naszego „konsorcjum”, tj.  
………………………… (nazwa)*; 

- warunek, o którym mowa w punkcie 5.4 SIWZ spełnia za nas „inny podmiot”, tj. …….(nazwa).  Posiada 
on  środki finansowe* (zdolność kredytową)* o kwocie …........................ zł.,  a więc jest ona wyższa* 
(równa)* od wskazanej w punkcie 5.4 SIWZ.  

  Powyższe  potwierdzimy na każde wezwanie zamawiającego wyciągiem z konta bankowego lub 
informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.  

 
9. W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy 

złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 
umowy, w formie …...................................................................... 

 
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

 
11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 
12. Wadium w kwocie wymaganej w SIWZ zostało wniesione w dniu ….................  w formie: 

.................................................................................. W załączeniu składamy dowód złożenia 
wadium.  

 Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr…………………………………….. 
 prowadzony w banku/w przypadku wniesienia wadium w innej formie na 

adres………………………………………………………………………………………… 
 Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach, o 

których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 
  
13. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został  

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem jest  
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc,  i że może się ono zmienić tylko w 
okolicznościach przedstawionych we wzorze umowy.  

 
14. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 
firmie      ....................................................................................................... z siedzibą      w 
.................................................................................................................... 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 
stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 
firmie      ....................................................................................................... z siedzibą      w 
.................................................................................................................... 

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 
stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić. 

15. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem 

i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
* Niepotrzebne skreślić. 
 

16. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5,  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
17. Oświadczamy, że (w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą) w terminie do 30 dni od 

daty podpisania umowy sporządzimy i złożymy Zamawiającemu uzgodniony z nim  harmonogram 
rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniający  wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. 

 

18. Oświadczamy, że (w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą) w terminie do 14 dni od 
daty podpisania umowy sporządzimy i złożymy Zamawiającemu kosztorys („kosztorys ofertowy”) 
opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych 
elementów, jak również cena całkowita będzie zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie 
przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) będą takie same dla 
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Kosztorysy te będą 
podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.  

 

 

 

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

 Czytelny podpis lub podpis i pieczątka 
           osoby (osób) upoważnionej 

        do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
Zamawiający: 
………………………………………

……………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
 
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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp   w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz w punkcie 5a  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

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

      ………………………………………… 

(podpis) 

3. 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 w zakresie okoliczności, które Zamawiający 

wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 5a  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.). 
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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: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający 

wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 5a specyfikacji istotnych warunków 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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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

………………………………………

…………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 
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. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

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

….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

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

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w punktach …. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………, w 

następującym zakresie: ………………………………………… 

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

 

 

…………….……. (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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Załącznik nr 5 do specyfikacji 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
spełniających wymagania określone w pkt. 5.2. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................. 

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ..................................... 
 

Lp. 
Nazwa  

i lokalizacja budowy 

Opis i zakres 
wykonywanych 

robót 

Data rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji robót 

(d-m-r) 

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 
budowlanych 

Nazwa i adres  
wykonawcy 

robót 

Zamawiający  
(nazwa, 
adres, 
telefon) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 .................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji 
 

WYKAZ OSÓB, 
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA  I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

spełniających wymagania określone w punkcie 5.3.  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
Nazwa wykonawcy składającego ofertę: ............................................................................. 

Adres wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................. 

tel. ..................................... faks ................................... e-mail ..................................... 

Rodzaj 
specjalności 

 
Imię i nazwisko osoby, 

która będzie pełnić odpowiednią funkcję kierownika 
budowy wraz z opisem jego doświadczenia 

zawodowego, w tym podaniem co najmniej informacji, 
o których mowa w punkcie 5.3 SIWZ  

oraz z  
informacją  o podstawie do dysponowania osobą* 

(należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: 
umowa o pracę**, umowa zlecenie, umowa  

o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
osoby do dyspozycji wykonawcy) 

 

Numer uprawnień 
budowlanych wraz  

z ich szczegółowym 
zakresem,  

data wydania uprawnień,  
nazwa organu, który je 

wydał 
lub kopia uprawnień 

 
KIEROWNIK BUDOWY 

 

 
 
 

 

 

 
KIEROWNIK MONTAŻU 

 

 
 

 
 
 

 

 
UWAGA*: 
1.W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi 
przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 
osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia. 
 
2.Z wypełnionego przez wykonawcę powyższego załącznika  musi wyraźnie i jednoznacznie wynikać 
spełnianie warunku, określonego w punkcie 5.3. SIWZ.      

 
 
 

   ................................... 
Podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 
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Załącznik nr 7 do SIWZ - do wypełnienia przez  inne podmioty i załączenia do oferty 
 

 
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA. 

w trybie art. 22a ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Ja/My niżej podpisany(ni)………………….……………..…………………………… 

                                   (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
…………………………….………………………………….…………………………………..……………..…
…………………………………………………………………………………                                         
                                                             (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. - Dz.U. z 
2016 r. poz. 102), odda Wykonawcy 
…………………………………………………………………....………………...…………….…………….…
………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.2* (5.3*; 5.4) SIWZ zgodnie z 
wymaganiami określonymi w punkcie 6.6 SIWZ, tj.: 
 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  
……………………………………………………………….. ; 
2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego jest następujący:  ……………………………………………... ; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 
następujący:  ……………………………………………... . 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 
dotyczą. (Uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.2 SIWZ). 

 

 
 
                                                                              ………………….…………………..………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                       (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 
do dyspozycji zasoby) 

  
 
 
 
Uwaga: 
W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest 
drukiem do wielokrotnego wykorzystania   
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